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 چکیده طرح گیربکس خودرو

 مشخصات کلی طرح

 طرح تولید گیربکس خودرو عنوان 

   دستگاه  30000 ظرفیت طرح

 فوالد  مواد اولیه  اصلی

 داخل کشور محل تامین مواد اولیه

 پیشنهاد محل اجرای طرح 

  یکی از شهرک های صنعتی استان تهران: اولویت یک 

تان ، خراسان رضوی ، سمنان استان های مرکزی، خوزس: اولویت دو 
 و آذربایجان شرقی

 انواع خودرو  موارد استفاده و کاربرد محصول

 بررسی بازار

  ریال بر حسب نوع خودرو 5300000  تا  3650000 متوسط قیمت در بازار 

 وضعیت بازار در آینده 
سه سال اول مازاد تولید وجود خواهد داشت ولی پس از آن کمبود 

 ه وجود خواهد آمددر بازار ب

 وجود دارد  پتانسیل صادرات 

    واحد صنعتی32  تعداد تولید کننده فعلی داخلی 

 مباحث اقتصادی طرح

    نفر34 میزان اشتغال زائی طرح 

    روز275 تعداد روزهای کاری

  متر مربع2000 مساحت زمین

    میلیون ریال109350 فروش سالیانه

 میلیون ریال   24990 سرمایه ثابت

     میلیون ریال31211 سرمایه در گردش

    میلیون ریال56201 سرمایه کل

    میلیون ریال18808 سود  ناخالص سالیانه
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  مقدمه 

گـذاری اقتـصادی      هـای سـرمایه     سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طـرح           مطالعات امکان 

ار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفتـه و               در این مطالعات از نگاه باز     . گیرد  انجام می 

  .گیرد گذاران مورد استفاده قرار می گیری سرمایه نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیم

ایـن  . باشد  خودروهای سواری می  ) جعبه دنده   ( سنجی مقدماتی گیربکس      گزارش حاضر مطالعات امکان   

سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول             تدولوژی مطالعات امکان  مطالعات در قالب م   

های الزم روی بـازار آن صـورت خواهـد گرفـت و در              مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی         

ده و  افزاری مورد نیاز نیز شناسایی شـ        ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرم           

گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شـد              های اقتصادی و حجم سرمایه      در نهایت ظرفیت  

تا با استفاده از آن سرمایه گذران و عالقه مندان محترم بتوانند کلیه اطالعات مورد نیاز را کـسب و در جهـت                       

 . نمایندانجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیر شفاف اقدام 

این . گیربکس در تولید انواع خودروها و همچنین در بازار خدمات پس از فروش آن دارای کاربرد است                  

مجموعه به عنوان یکی از قسمت های اصلی هـر خـودرو محـسوب مـی گـردد و هـر خـودرو از گیـربکس                          

واردات تـامین مـی   در حال حاضر نیاز کشور از طریق تولید داخـل و  . مخصوص به خود برخوردار می باشد  

گردد و پیش بینی می شود با اجرای طرح حاضر و طرح های مشابه ، کشور بطور کامـل از واردات بـی نیـاز                         

  . البته بخشی از تولیدات طرح نیز برای صادرات در نظر گرفته شده است . گردد 
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در . بل تامین اسـت     مواد اولیه و همچنین قطعات نیم ساخته مورد نیاز طرح بطور کامل از داخل کشور قا               

مورد ماشین آالت تولید نیز باید گفت که بخشهائی از ماشین آالت از داخل و بخشهائی دیگر از خارج کشور                    

حداقل . طرح نیاز به خرید تکنولوژی نداشته و توسط افراد متجرب قابل اجرا می باشد               . تامین خواهد گردید    

 24990است که تحت آن سـرمایه ثابـت طـرح معـادل              دستگاه در سال     30000ظرفیت اقتصادی اجرای طرح     

 میلیون ریال می باشد که تحت این شرایط اجرای طرح توجیه            31211میلیون ریال و سرمایه در گردش معادل        

 میلیـون ریـال مـی باشـد کـه      109350مجموع فروش ساالنه طرح در ظرفیت کامل معـادل       . پذیر خواهد بود    

  . میلیون ریال برای مجری طرح بوجود می آورد  18808تحت آن سود ناخالصی معادل 

  .امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد 
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   معرفی محصول -1

  ) آیسیک ( نام و کد محصوالت -1-1

عـه کـه   این مجمو. قسمتی از سیستم انتقال قدرت در یک خودرو است  Gear boxدنده  گیربکس یا جعبه

های مختلف است در حد واسط موتـور و سیـستم، انتقـال قـدرت بـه                   متشکل از تعدادی چرخ دنده در اندازه      

ها را برعهده  های خودرو قرار گرفته و نقش اعمال تغییرات در سرعت و قدرت انتقالی از موتور به چرخ                چرخ

  .دارد

شـود     جلو یا عقب طراحی و اجرا مـی        های  سیستم انتقال قدرت در خودروها به دو صورت انتقال به چرخ          

این ( های جلو     که امروزه بخش عمده و شاید قریب به اتفاق خودروهای سواری از نوع انتقال قدرت به چرخ                

هـای    سنگین و سنگین انتقال قدرت به چرخ        و در خودروهای نیمه   ) حالت دیفرانسیل جلو نیز نامیده می شود        

یزم و قطعات گیـربکس در دو حالـت انتقـال قـدرت انـدکی بـا هـم              در هر صورت مکان   . گیرد  عقب انجام می  

هـا    باشد و لـذا مطالعـات و بررسـی          های خودرو سواری می     متفاوت است که در اینجا هدف بررسی گیربکس       

های جلو خودرو     هایی صورت خواهد گرفت که در مکانیزم انتقال قدرت به چرخ            صرفاً در خصوص گیربکس   

در شکل زیر شمایی از محل قرار گرفتن گیربکس در یک خـوردو سـواری ارائـه                 . دگیر  مورد استفاده قرار می   

  .شده و به دنبال آن تصویری از آن نیز جهت اطالع بیشتر آورده شده است
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  . در اشکال زیر گیربکس های مورد استفاده در خانواده خودروهای پژو آورده شده است 

 405گیربکس خودرو پژو  •

 

Production code BE4 
Peugeot 405, Pars& Samand نوع خودرو

Front نوع دیفرانسیل
Lateral front transverse نوع دنده

Speed 5 تعداد دنده
Gear 1 3.455:1
Gear 2 1.850:1
Gear 3 1.280:1
Gear 4 0.9688:1
Gear 5 0.7567:1

 تبدیل نسبت 

Reverse 3.333:1
4.529:1 نسبت تبدیل دیفرانسیل

180 (Nm) کزیمم گشتاور انتقالی ما
Aluminum جنس پوسته

32.7 (kg) گیربکس بدون روغن وزن
2 (lit) روغن ظرفیت

 

 206   گیربکس پژو •

 

  

Production code MA5 
Peugeot 206 نوع خودرو

 Front نوع دیفرانسیل
Lateral front transverse نوع دنده

Speed 5 تعداد دنده
Gear 1 2
Gear 2 1.8095:1
Gear 3 1.2812:1
Gear 4 0.9750:1
Gear 5 0.7674:l

 تبدیل نسبت 

Reverse 3.5833:1
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4.285:1 نسبت تبدیل دیفرانسیل
 کزیمم گشتاور انتقالی ما

(Nm) 
150

Aluminum جنس پوسته
 گیربکس بدون روغن وزن

(kg) 
29

2 (lit) روغن ظرفیت
5 نوع روغن

 

 دی -آر گیربکس پژو •

 

Production code RD-Z 24 
Peugeot RD نوع خودرو

 Rear نوع دیفرانسیل

Longitudinal نوع دنده
Speed 5 تعداد دنده

Gear 1 3.37:1
Gear 2 2.10:1
Gear 3 1.38:1
Gear 4 1:1
Gear 5 0.798:1

 تبدیل نسبت 

Reverse 3.502:1
 نسبت تبدیل دیفرانسیل

160 (Nm) کزیمم گشتاور انتقالی ما
Cast Iron جنس پوسته

41.8 (kg) گیربکس بدون روغن وزن
2 (lit) روغن ظرفیت

  

مکانیزم کار موتورهای خودرو، به صورت احتراقی است و این امر درخودروهای سواری که از بنـزین یـا                    

 دور دقیقـه در     10000 تا   1000نمایند، به صورت اجتناب ناپذیر سرعتی بین          عنوان سوخت استفاده می   گاز به   

ها نه تنها به دلیل بـاال بـودن سـرعت امکـان               گردد، بدیهی است که انتقال این سرعت به چرخ          موتور ایجاد می  
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ـ                  ت سـکون و بـه صـورت        ناپذیر است، بلکه قدرت آن نیز در سطحی نیست که بتواند یک خـودرو را از حال

هـا مـورد      لذا برای حل این مشکل گیـربکس      . مطلوب به حرکت درآورده و به سرعت مورد نظر راننده برساند          

یک گیربکس متشکل از تعدادی چرخ دنده است که معموالً به شش حالت قابـل تنظـیم           . گیرد  استفاده قرار می  

. گـردد   لت دو چرخ دنده بـا یکـدیگر درگیـر مـی           و در هر حا   ) پنج دنده به جلو و یک دنده به عقب        (باشد    می

متصل به سیـستم انتقـال      (چرخ دنده دوم به عنوان متحرک       ) متصل به موتور  (چرخ دنده اول به عنوان محرک       

های متفاوت، سرعت و قدرت متفاوت        عمل می نماید و بدین ترتیب با انتخاب چرخ دنده         ) ها  حرکت به چرخ  

اهد بود که این وضعیت مورد نیاز یک خودرو در حالت مختلف حرکتـی              نیز از یک موتور قابل استحصال خو      

هـا بـه عنـوان یکـی از مجموعـه هـای               توان گفت که گیـربکس      با عنایت بر مطالب ذکر شده، می      . باشد  آن می 

گردند که توسط مجموعه سازان تولید و در اختیار خودروساز برای مونتاژ و تحویـل بـه                   خودرو محسوب می  

  .دهند رار میبازار خودرو ق

باشـد بـه طـوری کـه هـر            نکته قابل ذکر و مهم در مورد گیربکس خودروها، منحصر به فرد بودن آنها مـی               

بـه   . 1گیربکس تنها برای یک خودروی خاص طراحی و ساخته شده و برای خودروی دیگر بالاستفاده اسـت                

توانـد داشـته    کاربردی نمی206و  صرفاً برای خودرو فوق بوده و برای پژ    405طور مثال گیربکس خودرو پژو      

  .باشد

                                                 
البته باید گفت که برخی خودرو سازان به منظور کاهش هزینه های طراحی و ساخت از یک گیربکس برای خانواده محصوالت خود  1

 پارس و سمند مورد استفاده دارد ، 405 مانند   در خودروهای خانواده پژوBE4بعنوان مثال گیربکس . نیز استفاده می کنند 
BE4 B BE4E4 
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در جدول زیر برای اطالعات بیشتر ، مشخصات گیربکس های مـورد اسـتفاده در سـایر خودروهـای معمـول                

کشور نیز ارائه شده است و همانطوریکه از آن مشخص است تفاوت های بسیار زیادی بـین آنهـا و همچنـین                      

   .ژو وجود دارد گیربکس های مورد استفاده در خودروهای گروه پ

SPECIFICATION     DESCRIPTION
Matiz CIELO PRIDE MVM 110 GOL VAERNA 1500

TYPE MANUAL 5SPEED 
OVERDRIVE 

MANUAL 5 SPEED 
OVERDRIVE 

MANUAL 5 
SPEED 

OVERDRIVE 

MANUAL 5 
SPEED 

OVERDRIVE 

MANUAL 5 
SPEED 

OVERDRIVE

MANUAL 5 
SPEED 

OVERDRIVE 

CONTROL SYSTEM MECHANICAL MECHANICAL MECHANICAL MECHANICAL MECHANICAL MECHANICAL 
1st 3.818 3.545 3.454 3.818   3.615 
2nd 2.21 1.952 1.944 2.158   2.053 
3rd 1.423 1.276 1.275 1.4   1.37 
4th 1.029 0.892 0.861 1.029   0.971 
5th 0.837 0.707 0.692 0.838   0.825 

REVERSE 

GEAR 
RATIO

3.583 3.333 
3.545 3.583   3.25 

FINAL  DRIVE  
RATIO 4.444 3.944 3.777 4.412 

  
3.842 

GEAR  TYPE SYNCHROMESH SYNCHROMESH SYNCHROMESH SYNCHROMESH   SYNCHROMESH

FLUID 
CAPACITY(lit) 2.1 1.8 2.5 2.1 

  
2.15 

FLUID  
CLASSIFICATION 75W-85 B0400075,SAE80 75W-80(API 

SERVICE GL-4)
75W-85 

  
75W90 

DIFFERENTIAL  
GEAR  TYPE BEVEL BEVEL BEVEL BEVEL 

  
BEVEL 

  

 ISICکد 

دارای کد آیسیک  به شرح زیر        ) جعبه دنده خودرو    ( بندی وزارت صنایع و معادن، گیربکس         مطابق طبقه 

  .می باشند
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  34301331                                    تعویض دنده دستی–جعبه دنده خودرو  •

  34301212  تعویض دنده اتوماتیک                              –جعبه دنده خودرو  •
  

  

   شماره تعرفه گمرکی      -2-1

بـرای       87084010با مراجعه به کتاب مقـررات صـادرات و واردات وزارت بازرگـانی شـماره تعرفـه                  

  . ری استخراج شده است گیربکس خودروهای سوا

   شرایط واردات محصول-3-1

  گیری شده اسـت کـه محـدودیت     با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، نتیجه          

  .خاصی برای واردات قطعات مورد مطالعه وجود ندارد

  .داشت درصد است ، امکان واردات وجود خواهد 25لذا با پرداخت حقوق گمرکی که به میزان 

  

  :توضیح

همانطوریکه ذکر شد مطابق مقـررات منتـشر شـده از سـوی وزارت بازرگـانی، هیچگونـه محـدودیت قـانونی بـرای                        

واردسازی قطعات و مجموعه های خودرو وجود ندارد، لیکن الزم است در این خصوص به مـورد بـسیار مهـم زیـر                       

  .توجه شود

 تقـسیم   AM4و OES3 - OEM 2 بـه سـه گـروه     بازار قطعات و مجموعه های خودرو درکشورمان-الف 

  .گردد و شرایط خرید این گروهها به صورت زیر است می

                                                 
2 OEM شوند  در این بازار قطعات برای ساخت خودرو تهیه می – بازار خودروسازان.  
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 OEMبازار  ⌫

  شود و لذا در صورتی که امکان ساخت  در این بازار به طورکامل قطعات از داخل کشور تهیه می

  ازی قطعه یاخودروساز خود رأساً اقدام به واردس. ای موجود نباشد داخل برای قطعه یا مجموعه 

خودروساز (افتد    لذا واردات توسط غیر و فروش آن به خودروساز اتفاق نمی          . نماید   مجموعه مورد نیاز می   

  )کند قطعات و مجموعه های وارداتی را خرید نمی

 OESبازار  ⌫

  .است OEMشرایط این بازار نیز مشابه شرایط عنوان شده برای بازار 

 AMبازار  ⌫

لذا در صورتی که قطعات و مجموعه های وارداتی قابلیت رقابـت            . ی برقرار است  در این بازار شرایط رقابت    

  .به لحاظ کیفی و قیمت به موارد مشابه داخلی را داشته باشند، امکان واردات وجود خواهد داشت

  امکـان واردات و فـروش قطعـات در بـازار     "با توجه به مطالب ذکر شده ، می توان عنوان کرد که عمال

OEM  وOES  تنها برای شرکتهای خودرو ساز قابل انجام بوده ولی در بازار AM   واحدهای مختلـف امکـان 

  .واردسازی و فروش قطعات منفصله خودرو را دارا هستند 

                                                                                                                                                          
3 OES در این بازار خودروسازان اقدام به تأمین قطعه جهت اجرای – بازار خدمات پس از فروش خودرو متعلق به خودروسازان 

  .نمایند وران گارانتی و وارانتی خودروها میتعهدات خود در د
4 AMباشدکه ارتباط خاصی با خودرو سازان   این بازار مربوط به فروشگاههای سطح کشور و همچنین تعمیرگاههای عمومی و آزاد می

  .ندارند 
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گردند، لـذا مـصرف آن        بندی می     محصوالت مورد مطالعه در گروه قطعات کند مصرف خودرو طبقه           -ب  

 تر از بازار خودروسازان است بطوریکه بخش قریب به اتفاق ایـن             در بازار خدمات پس از فروش بسیار پایین       

 . مصرف می شود و از اینرو میزان واردات نیز در سطح پائین خواهد بودOEMمحصوالت در بازار 

گیری است که علیرغم نبود محدودیت برای واردات، عمـالً              با توجه به مطالب ذکر شده ، قابل نتیجه          -ج  

  .افتد ناپذیر و یا در سطح بسیار پایین اتفاق می امکان) توسط غیر از خودرو سازان ( واردات این محصوالت 

از اینرو الزم   .   پیشتر نیز اشاره گردید که در هر خودرو گیربکس مخصوص به آن دارای کاربرد است                  -د  

وجـه بـر    لـیکن بـا ت    . است به تعداد تنوع خودروهای تولید کشور ، گیربکس مخصوص آن نیز تـامین گـردد                 

  : مطالب زیر در مورد برخی خودروها ، تولید داخل گیربکس آن امکان ناپذیر است 

بخشی از خودروهای تولید کشور در کالس های باالتر قرار دارند و لذا با توجه بر کیفیت، دقـت                    •

و کارائی الزم گیربکس آن خودروها ، از نظر تکنولوژیکی امکان ساخت داخل این نوع گیـربکس                 

 . ز در کشور وجود ندارد ها هنو

بخشی از خودروهای تولیدی کشور از تعداد تولید پائینی برخـوردار هـستند و لـذا تولیـد داخـل                     •

  . گیربکس آنان از نظر اقتصادی توجیه ناپذیر می باشد 

گیری است که برای بخـشی از خودروهـای تولیـدی کـشور ،                لذا با توجه به مطالب ذکر شده ، قابل نتیجه         

تناب ناپذیر الزم است گیربکس آنان از خارج کشور وارد گردد که این امر مطابق مطالب ذکر شده                  بصورت اج 

نقشی در واردات آن     ) AMبه جز در بازار     ( قبلی ، توسط خود خودرو ساز انجام می گیرد و سایر شرکت ها              

  .  ندارند 
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  ) ملی یا بین المللی (  بررسی و ارائه استاندارد -4-1

این مجموعـه خـود بـه عنـوان یـک محـصول             .مطالعه، گیربکس خودروهای سواری است      محصول مورد   

واسطه در تولید یا تعمیرات خودرو ها مورد استفاده داشته و در خودروهای مختلـف از مشخـصات متفـاوتی                    

ن توان استاندارد خاصی را برای آن تعیی        از اینرو ماهیت این قطعات طوری است که نمی        . برخوردار می باشند    

ولی باید گفـت کـه تولیـد ایـن     . المللی برای این قطعات وجود ندارد       کرد و لذا هیچگونه استاندارد ملی یا بین       

تـوانیم    گیرد که به نوعی نیـز مـی         مجموعه تحت مشخصات فنی ارائه شده از طرف خودرو سازان صورت می           

مشخصات فنی قطعات و    . لقی نماییم مشخصات فوق را به عنوان الزامات و استانداردهای مورد نیاز در تولید ت            

مجموعه در قالب نقشه فنی، برگ آنالیز مواد اولیه مصرفی و برگ مشخصات مکانیکی و متالوژیکی از طـرف                   

  .گردد که رعایت تک تک آنها از طرف سازندگان امری اجتناب ناپذیر است  هر خودرو ساز تهیه و ارائه می

رو ساز استاندارد و الزامات فنی مخصوص بـه خـود را دارا             همچنین الزم به ذکر است که هر شرکت خود        

و لذا سـازندگان گیـربکس   . است که در قالب آن گیربکس مربوط به خودروی مورد نظر را طراحی می نماید        

  . الزم است محصول تولیدی خود را به تائید خودرو ساز برسانند 

  اخلی و جهانی محصول بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید د-5-1

  های داخلی  بررسی قیمت-1-5-1

هر قطعه از خودرو ، با توجه به نوع قطعه و خودروی مورد استفاده از قیمت های متفاوتی برخوردار است                    

مجموعه مورد مطالعه نیز همانند سایر قطعات خودرو به نسبت خودروی مورد اسـتفاده دارای قیمـت هـای                   . 

  . ر اینجا قیمت چند نمونه گیربکس جهت کسب اطالعات بیشتر آورده شده است لذا د. مختلفی می باشند 
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    قیمت گیربکس برخی خودروهای بورس بازار– 1جدول شماره 

   ریال –قیمت گیربکس   نام خودرو
  5،100،000  پژو پارس

  5،100،000  405پژو  
  5،300،000  206پژو  
  ROA   3،720،000پژو  
  5،100،000  سمند
  3،650،000  ید پرا
  4،900،000  ریو
  قیمت های شرکت های مگاموتور و چرخشگر:                 منبع 

همانطوریکه جدول باال نیز نشان می دهد قیمت گیربکس با توجه بر نوع خودروی مورد استفاده متفـاوت                  

  . است 

  

  های جهانی محصول  مروری بر قیمت-2-5-1

توان اقدام به تعریف رقـم         مورد قیمت جهانی قطعات خودرو نیز نمی       همانند مطالب عنوان شده قبل ، در      

ها تابع نوع قطعه و مجموعه تولیدی و همچنین خودروئی می باشد کـه قطعـه یـا                    چرا که قیمت  . خاصی نمود 

از طرف دیگر نشان تجاری قطعه یا مجموعه خودرو یکی دیگر از عوامل             . مجموعه برای آن ساخته می شود         

لـذا در   . ه قیمت می باشد که در میان برندهای مختلف قیمت های بسیار متفاوت نیـز وجـود دارد                   تعیین کنند 

الزم بـه ذکـر اسـت کـه در بررسـی امکـان پـذیری                . باشد  مجموع ارائه قیمت واحد برای آن امکان ناپذیر می        

ر کـشور مقـصد     صادرات قطعات صنعتی ، عموما مزیت های رقابتی تولید در کشور مبداء بـا مـوارد مـشابه د                  

  . مورد مقایسه قرار می گیرد و در صورت وجود مزیت،  صادرات شکل می گیرد 
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  .در مورد عوامل مطرح در صادرات در ادامه توضیحات الزم ارائه خواهد شد 

  

   توضیح موارد مصرف و کاربرد محصوالت-6-1

رف و کـاربرد ایـن      محصول تولیدی طرح ، گیربکس خودرو است و لذا کامال واضح است که مـورد مـص                

محصوالت در خودرو سازی است  و براحتی می توان گفت که هر خودرو بدون استثناء از این مجموعـه هـا                      

  . استفاده می کنند ، لیکن مشخصات فنی آنها به نسبت نوع خودرو متفاوت است 

  :گردد بندی می الزم به ذکر است که بازار قطعات و مجموعه های خودرو به بخش های زیر تقسیم

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بازار فروش قطعات
  و مجموعه های

  خودرو

 OOEEMMبازاربازار 
  )بازار خودروسازان(

  OOEESSبازاربازار 

بازار خدمات پس از فروش (
)وابسته به خودروسازان  

 AAMMبازاربازار 
  )خدمات پس از فروش آزاد(

 صادراتصادرات
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های تأمین کننده آنها اقـدام بـه           این بازار را خودروسازان کشور تشکیل می دهند که شرکت           :OEMبازار  

) تأمین کننده شرکت ایـران خـودرو  (های ساپکو    شرکت. نمایند  سازان می   تأمین قطعات مورد نیاز خود از قطعه      

از شرکت  ) تأمین شرکت ایران خودرو دیزل    ( شرکت اپکو    )تأمین کننده شرکت سایپا   (گستر سایپا     شرکت سازه 

  .آیند اصلی فعال در این بازار به شمار می

هـای خودروسـاز      باشد که وابـسته بـه شـرکت          این بازار خدمات پس از فروش خودروها می         :OESبازار  

مات ، شرکت سایپا یدک، شـرکت گـسترش خـد         ) ایساکو(سازمان خدمات پس از فروش ایران خودرو        . است

  .شوند های این گروه محسوب می  مزدا یدک از شرکت پارس خودرو،

باشد    این بازار قطعات خودرو شامل کلیه لوازم یدکی فروش های مختلف در سطح کشور می                :AMبازار  

  .نمایند اقدام به فروش قطعات خودرو می) بدون ارتباط خاص با خودرو سازان ( که به صورت آزاد 

کدام از بازارهای خودرو متفاوت است که مطالعات بیشتر در این خصوص در بخـش       میزان مصرف در هر     

  . مطالعات عرضه و تقاضا ارائه خواهد شد 

   بررسی کاالهای جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول-7-1

اس است و در صنعت قطعه سازی نیـز تولیـد براسـ           ) مجموعه سازی   ( ماهیت طرح حاضر، قطعه سازی      

تـوان   گیرد و لذا خارج از فرایند فوق، نمی  های آن صورت می     مستندات فنی، نقشه، روش تولید و دستورالعمل      

بـه طـوری کـه در    . از طرف دیگر هر قطعه در جایگاه خود دارای کاربرد است. ای را تولید و عرضه کرد   قطعه

توان گفت کـه بـرای        ینرو در مجموع می   از ا . توان استفاده کرد    عوض یک قطعه، هیچ نوع قطعه دیگری را نمی        
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البته واردات همین قطعات یا قطعات تولیـد        . محصوالت تولیدی طرح، هیچگونه کاالی جایگزین وجود ندارد       

شده توسط دیگر واحدهای صنعتی وجود دارند که از موارد فوق نیز به عنوان محصوالت رقیب می توان یـاد                    

  .کرد نه محصوالت جایگزین

  ستراتژیکی کاال در دنیای امروز اهمیت ا-8-1

این قطعات خود به عنوان کـاالی  . آید قطعه سازی یکی از صنایع مادر و اساسی در هر کشور به شمار می             

از اینرو توسعه صـنعت  . ای در تولید انواع خودرو یا بازار خدمات پس از فروش آن مورد استفاده دارند  واسطه

توان به عنوان     سازی کشور است و لذا مجموعه قطعه سازی را می           قطعه سازی به مفهوم توسعه صنعت خودرو      

در حـال حاضـر ده هـا واحـد صـنعتی مـشابه طـرح حاضـر در         . یکی از محورهای توسعه کشورها تلقی کرد 

گـردد کـه محـصول        بنـابراین در مجمـوع مالحظـه مـی        . باشند  کشورمان مشغول قطعه سازی برای خودرو می      

آینـد و از درجـه اهمیـت بـاالیی برخـوردار              های صنعت کشور به شمار می       تتولیدی طرح به عنوان زیرساخ    

  .باشند می

   کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول-9-1

لـذا کـشورهای تـراز اول در تولیـد     . مورد مصرف محصول تولیدی طرح در صنعت خـودرو مـی باشـد          

چنین بزرگترین مصرف کننده قطعـات مـورد مطالعـه          توانیم به عنوان بزرگترین تولیدکننده و هم        خودرو را می  

  .معرفی نماییم

به عنوان صنایع مـصرف     (در جدول زیر فهرست چند کشور عمده تولید کننده خودرو و میزان تولید آنها               

  .آورده شده است) کننده محصول مورد مطالعه
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   کشورهای عمده تولیدکننده خودرو در جهان - 2جدول شماره 

  )ولید و مصرف کننده قطعات مورد مطالعهکشورهای عمده ت(
  2006تعداد تولید خودرو سال   نام کشورها  ردیف

      میلیون دستگاه 11  آمریکا  1
      میلیون دستگاه 10,6  ژاپن  2
      میلیون دستگاه 5,9  چین  3
      میلیون دستگاه 15,4  اروپای غربی  4
     میلیون دستگاه 4,1  اروپای مرکزی و شرقی  5
      میلیون دستگاه 15,8  آسیا و اقیانوسیه  6
      میلیون دستگاه 5,5  سایر  7

  گرد آوری از سایت های مختلف در ارتباط با تولید جهانی خودرو مانند : ماخذ 

COM.CARNP.WWW     COM.ARBOURSENEG.WWW     و سایت آفتاب IR.AFTAB.WWW  

توان گفت که کشورهای عنوان شده در جدول که به عنوان کـشورهای مطـرح                 با توجه به جدول فوق می     

باشند، به عنوان کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده قطعـات خـودرو از جملـه                  تولیدکننده خودرو می  

  .گردند یربکس نیز محسوب میگ

 شرکت اصلی تولید کننده خودرو در جهان نیز ارائه شـده  15در اینجا به منظور آشنائی بیشتر ، آمار تولید   

  . است 

   شرکت های عمده تولیدکننده خودرو در جهان - 3جدول شماره 
   2006تعداد تولید خودرو سال    نام شرکت خودرو ساز  ردیف

  8926 موتورز جنرال  1
 8036 تویوتا  2

 6268 فورد  3

 5685 واگن فولکس  4

 3670 هوندا  5
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 3357 (PSA) سیتروئن - پژو  6

 3223 نیسان  7

 2545 کرایسلر  8

 2492 رنو  9

 2463 هیوندای  10

 2318 فیات  11

 2297 سوزوکی  12

 2045 دایملر  13

 1396 مزدا  14

 1382 کیا  15

  68340 کل تولیدات جهانی
  مرجع

 
2006World ranking : World motor vehicle production by manufacturerInternational . 

Organization of Motor Vehicle Manufacturers  2007 جوالی 

 

   شرایط صادرات-10-1

ی طـرح هیچگونـه شـرایط و    از نقطه نظر مقررات وزارت بازرگانی، بـرای صـادرات محـصوالت تولیـد             

لـیکن از آنجـایی کـه ایـن محـصوالت، یـک کـاالی صـنعتی و مهندسـی محـسوب             . محدودیتی وجود ندارد  

باشد که در جـدول       گردند، از اینرو ورود به بازارهای جهانی مستلزم برخورداری تولیدکننده از شرایطی می              می

  .زیر به شرایط فوق اشاره شده است

  شرایط مورد نیاز برای صادرات محصوالت طرح معرفی - 4جدول شماره 
  شرح  شرایط الزم  ردیف

  برخورداری از مزیت رقابتی به لحاظ قیمت  1

هـای رقـابتی جهـانی     یکی از معیارهای مهم در صادرات قطعـات خـودرو ، قیمـت           
باشد که این مورد نیز به شرایط اقتصاد کـالن کـشور در مقایـسه بـا کـشورهای                     می

  .ی گرددمقصد صادرات باز م
توان به نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت مواد اولیه، نرخ تورم و  از جمله این شرایط می
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موارد مشابه اشاره کرد که با توجه به متغیر بودن عوامل فوق، الزم است 
پذیری اقتصادی صادرات در زمان واقعی صادرات و کشور های مقصد مورد  توجیه

  .تحلیل قرار گیرد

  ت رقابتی به لحاظ کیفیتبرخورداری از مزی  2
قطعات خودرو ، بخصوص سیستم گیربکس از سری قطعات حساس به کیفیت 

از این رو برای ورود به بازار جهانی الزم است از کیفیت رقابتی جهانی . باشند می
  .برخوردار بود

  برخورداری از توان فنی و مهندسی مناسب  3
هندسی معکوس ، قابلیت تولید با توان مهندسی در طراحی قطعات ، انجام فرایند م

از مواردی است ....... کیفیت مورد انتظار و رعایت کلیه الزامات مورد نیاز خریدار و 
  . که برخورداری تولید کننده از توان فنی و مهندسی الزم اجتناب ناپذیر می سازد 

  برخورداری از توان مالی مناسب  4
 است از اینرو الزم است صادر کننده دوره وصول مطالبات در صادرات عموما باال

  . از توان مالی مناسب برخوردار باشد 

  آشنایی کامل با امور تجارت جهانی  5
فعالیت در بازار های جهانی مستلزم آگاهی کامل صادر کننده از مقررات و الزامات 

  . تجارت جهانی می باشد 

  برخورداری از برند معتبر در سطح جهانی  6

بسیار مهم در تولید و صادرات گیربکس در بازارهای جهانی ، یکی از موارد 
 آلمان ZFدر بازار امروز برندهای . برخورداری تولید کننده از برند معتبر می باشد 

، MAN ، آلمان EATON ، آمریکا EURORICAMBI ITALY/ TAS ITALY 

که تولید لذا در مورد گیربکس به نظر می رسد .  برندهای معتبر جهان می باشند /
  (Joint Venture )کننده الزم است با یک شرکت صاحب نام جهانی مشارکت 

  . ایجاد نماید 



 

 
 PPT-PFS-127-05: شماره مدرک

  87 ماه شهریور :    تاریخ                 01:تجدید نظر 
 240    از   20 :صفحه 

  گیربکس خودروطرح تولید  :پروژه  گزارش پیش امکان سنجی

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح
PouyaPartoTarh Consultant Engineers 

   وضعیت عرضه و تقاضا-2

   بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون-1-2

  برداری های بهره  بررسی ظرفیت-1-1-2

، مالحظه شده است که تعداد زیادی واحد صنعتی در حـال            با مراجعه به اطالعات وزارت صنایع و معادن       

بنابراین به منظور خالصه نویسی ، فهرست این واحدها در هـر اسـتان             . تولید محصول مورد مطالعه می باشند       

  .  جمع بندی و در جدول زیر ارائه شده است 

  کشور برداری تولید کنندگان گیربکس خودرو سواری در   ظرفیت بهره- 5جدول شماره 
    دستگاه-ظرفیت اسمی تولید   تعداد واحد  ها استان  ردیف

  6650  2  آذربایجان شرقی  1

  5000  3  آذربایجان غربی  2

  26180  6  اصفهان  3

  97812  15  تهران  4

  20000  1  خراسان رضوی  5

  1000  1  قم  6
  11000  2  کرمان  7

  1500  2  مرکزی  8

  169142  32  جمع
  مرکز آمار و اطالع رسانی  –دن وزارت صنایع و معا: ماخذ   

در جدول باال ظرفیت نصب شده تولید گیربکس خودرو سواری در کشور با استفاده از اطالعات و آمـار                      

وزارت صنایع و معادن آورده شده است ولی مطـابق مطالعـات میـدانی صـورت گرفتـه ، ظرفیـت تولیـدی               

بیشتر از میزان ذکر شده در مـستندات وزارت         واحدهای مطرح کشور مانند مگاموتور و شرکت چرخشگر ،          
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صنایع و معادن است ولی به دلیل نبود مستندان قابل استناد ، نمی توان ارقام غیر از مستندات وزارت صنایع                    

  . و معادن را ارائه کرد 
     

   بررسی ظرفیت اسمی تولید گیربکس خودرو در کشور-2-1-2

برداری واحـدهای فعـال موجـود، رونـد ظرفیـت        شروع بهره ، براساس تاریخ5با توجه به جدول شماره    

  .بندی شده است اسمی تولید گیربکس خودروی سواری در کشور به شرح جدول زیر جمع

   روند ظرفیت اسمی تولید گیربکس خودروی سواری در کشور– 6جدول شماره  

    دستگاه–ظرفیت اسمی   سال    دستگاه  –ظرفیت اسمی   سال

1378  129505  1382  137512  

1379  130161  1383  158142  

1380  130161  1384  158142  

1381  130862  1385  169142  
: توضیح   ) جمع بندی بر اساس سال شروع بهره برداری واحدهای فعال(    مرکز آمار و اطالع رسانی–وزارت صنایع و معادن : ماخذ  

  . هر دست دو عدد است 

  

  تولیدی فعال  ظرفیت عملی در واحدهای -3-1-2

 80مطابق مطالعات میدانی صورت گرفته نتیجه گیری شده است که ظرفیت عملی واحدهای فعال حـدود                 

  .  درصد ظرفیت اسمی آنها می باشد 
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   علل عدم بهره برداری کامل از ظرفیت ها -4-1-2

ت اسمی آنها   در جدول باال، واحدهای فعال در تولید گیربکس خودروی سواری در کشور به همراه ظرفی              

لیکن نکته ایکه در اینجا باید ذکر گردد اینست که میزان تولید این واحدها تابع قابلیـت آنهـا در                    . بر آورد شد    

در بازار قطعات خودرو ، سه عامل قیمت،تحویل به موقع و           . عقد قرارداد با شرکت های خودروساز می باشد         

ارش دهی خودروسـاز دارنـد ولـذا قطعـه سـازانی مـی       نقش محوری را در سف)  ماه 5 تا  4(فروش اعتباری 

توانند از این بازار سفارش دریافت کنند که از قابلیت رقابت در عوامل فوق برخوردار باشند که این امر خـود                     

از قیمت تمام شده محصوالت تولیدی و کیفت آن از لحاظ برخورداری از استانداردها و الزامـات مـورد نظـر                     

  .                نماید خودرو ساز تبعیت می 

 نمـی تواننـد از تمـام        "با توجه به مطالب ذکر شده قابل نتیجه گیری است که واحدهای قطعه ساز عموما              

ظرفیت تولیدی خود استفاده نمایند ولذا تنها متناسب با سفارش کسب شده اقدام به تولید کرده و باقی مانـده                    

بنابر ایـن معمـوال درصـدی از ظرفیـت آنهـا بـال              .  دهند   ظرفیت خود را به تولید قطعات دیگر اختصاص می        

  . استفاده باقی می ماند 
  

   بررسی روند تولید واقعی گیربکس خودروی سواری در کشور-5-1-2

  .   درصد تولید واقعی واحدهای فعال برآورد شده است 80با توجه بر ظرفیت عملی 

    دستگاه–های گذشته   طی سال روند تولید واقعی گیربکس خودرو سواری- 7جدول شماره 

1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  1385  
103604  104129  104129  104690  110010  126514  126514  135314  

  در نمودار زیر روند تولید واقعی نشان داده شده است 
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نمودار روند  تولید واقعی گیربکس خودروهای سواری
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( باید گفـت کـه مطـابق شـواهد موجـود                       تولید واقعی گیربکس سواری آورده شد ولی         7در جدول   

مـی تـوان    )  بررسی ظرفیت واقعی واحدهای تولید کننده که از طریق مطالعات میدانی حاصل گردیده اسـت                

گفت که ظرفیت نصب شده کشور و در نهایت تولید واقعی این واحـدها بیـشتر از آمـار رسـمی اعـالم شـده            

.   براحتـی قابـل اثبـات اسـت     5مقایسه میزان تولید با نیاز کشور     این موضوع با    . وزارت صنایع و معادن است      

ولی با توجه بر نبود اطالعات موثق در این مورد ، بر همان آمار رسمی کـشور کـه در جـداول گذشـته ارائـه                          

  .  گردیده است ، استناد شده است 

  

   بررسی سطح تکنولوژی تولید در واحدهای فعال-6-1-2

                                                 
  میزان نیاز کشور در ادامه آورده خواهد شد  5
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ا می توان تقریبا در مورد کلیه واحدهای فعال تولید کننده کشور یکسان بـوده               تکنولوژی تولید گیربکس ر   

لیکن آنچه که سبب تولید محصول با کیفیـت هـای مختلـف             . ها وجود ندارد      و تفاوت خاصی بین تکنولوژی    

  . می گردد ، شامل موارد زیر می تواند عنوان گردد 

o  توان مهندسی واحد تولیدی در انتخاب مواد 

o و کیفیت ماشینکاری ها و استفاده از ماشین آالت مخصوصدقت عمل  

o توان مهندسی در طراحی دقیق چرخ دنده ها ، محورها و کلیه قطعات متشکله گیربکس 

o توان مهندسی در طراحی مونتاژ گیربکس 

o اجرای دقیق سیکل عملیات حرارتی 

o  مانند پژو فرانسه ( کسب تائیدیه فنی خودروساز اصلی(  

جموع می توان گفت که توان مهندسی ، نوع ، کیفیت و دقـت ماشـین آالت مـورد اسـتفاده     بنابر این در م 

عامل اصلی در تولید محصوالت مرغوب و انطباق آن با اسـتانداردهای مـورد نظـر خودروسـاز مـی باشـد و                       

 معموال تولید کنندگان سعی می کنند با خرید دانش فنی از شرکت های معتبر خـارجی و یـا ایجـاد همکـاری                      

  .  های فنی با آنان ، از تجارب ایشان در این امر استفاده نمایند 

 ایتالیـا ، پـژو فرانـسه و     EURORICAMBI آمریکا ، EATON آلمان ، MAN  آلمان ،ZFشرکت های 

KIA        کره جنوبی از جمله شرکت هایی هستند که دارای همکارهای فنی و یا حتی مشارکت بـا شـرکت هـای 

  . داخلی می باشند 

  آالت مورد استفاده در تولید محصول های سازنده ماشین  نام کشورها و شرکت-7-1-2
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بررسی تعداد قطعات یک گیربکس و فرایند تولید آنها ، نیازمند مطالعات دقیق تر و مفصل تر می باشد که                    

 ماشـین  از اینرو در اینجا به منظـور ارائـه لیـستی از         . پرداختن به آن خارج از چارچوب طرح حاضر می باشد           

 استفاده شده و جدول زیر تهیـه        "کرمان گیربکس "آالت مورد نیاز خط تولید ، از خط تولید گیربکس شرکت            

  . شده است 

MACHINE NAME MODEL 

CNC LATE TSL- 6 
CNC LATE TBL - 8 
V - TYPE M/C TNV - 40A 
H - TYPE M/C TCH - 45 
GEAR HOBBING M/C TNHO- 350 
GEAR SHOPING M/C TNSH - 250 
GEAR SHAVING M/C TNSA -320 
DEBUR'G & CHAMF'G TCR-7 
CHAMFERING M/C TCG-10 
INT.GRIND M/C TIG-200 
EXT.GRIND M/C TGUA-32 
ANGULAR GRIND TNGA-33 
FAC'G & CENTER'G TFC-20 
DRILL MACHINE TDL-2 
GUN DRILL M/C TGA-20 
BROACH M/C TBM-6 
INT.ROLLING M/C TIR-2 
EXT.ROLLING M/C TER-2 
WASHING MACHINE TWM-1 
E.B.W MACHINE TEW-1 
PRESS (5TON) TPM-1 
STRAIGHT.PRESS (10T) TPM-2 
HOT STAKING MC TSD-1 
SURFACE GRINDING TPG-5 
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SUPER GRINDING TSG-5 
MARKING MACHINE TMM-1 
INT. HONING M/C TIH-1 
EXT. HONING M/C THE-1 
GEAR HONING M/C TGH-1 
TOOL GRINDING TTR-1 

  

MACHINE NAME MODEL 

BROACH CUTTER REGRIND M/C TBR-1 
HOB REGRINDING M/C TG-5 
SHAVING CUTTER SHARP'G M/C TSR-1 
SHOT PEEN. & BLASTER TPB-1 
INDUCTION HARDENING THH-1 
CARBURIZING FURNACE LINE CARBU 
NITRIDING (BATCH) NITR 
M.P.I TMT-1 
NOISE TESTER TNT-1 
LEAK TESTER TLT-1 
3-DIMENSION MEASUR'G 3-DIM 
GEAR PROFILE MEASURING GPM 

  

  ماشین آالت فوق الذکر شامل کلیه ماشین آالت تولید ، انجام عملیات تکمیلی و مونتاژ می باشند 

  . در جدول زیر شرکت ها و کشورهای سازنده ماشین آالت آورده شده است 

  آالت تولید گیربکس خودرو  شرکت ها و کشورهای سازنده  ماشین-8جدول  

  رکشو  شرکت سازنده  آالت الزم ماشین  ردیف

 °1800cکوره زنبوری با دمای   1  ایران شرکت اکسایتون 

 ایران  تولیدی پرتو کوره   کوره الکتریکی برای نرماالیزینگ و تمپرینگ
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  خط کامل کربونیزه کردن  ایران شرکت اکسایتون 
 ایران  تولیدی پرتو کوره  خط کامل نیتراته کردن 

 ایران  ماشین سازی لوالئی 
2  

   تن10 و 5ماشین پرس 
 ایران  ایران ماشین   ماشین جا زنی گرم

3  

 ) مخصوص چرخ دنده زنی   ( CNC ماشین تراش

  )مخصوص چرخ دنده زنی   ( CNCماشین فرز  
  ماشین سنگ فوق نرم چرخ دنده

  ماشین های هنینگ 

WEILER  آلمان 

 ایران  ماشین سازی تبریز

4  

  ماشین های  هاب چرخ دنده 
  ماشین های سنگ زنی چرخ دنده

  ماشین دریل
  ن خان کشیماشی

  ماشین سنگ ابزار تیز کنی
  ماشین اره

 ایران  شرکت تهران ماشین ابزار

5  

  ماشین تست نویز
  ماشین تست نشتی روغن

  دستگاه اندازه گیری سه بعدی
  دستگاه اندازه گیری مقطع چرخ دنده 

GF  آلمان  
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   دست اجراهای توسعه در های جدید و طرح  بررسی وضعیت طرح-2-2

هـای جدیـد در       با مراجعه به بانک اطالعات صنعتی وزارت صنایع و معادن، وضعیت و مشخـصات طـرح               

  :حال ایجاد تولید گیربکس خودرو ، جمع آوری و در جدول زیر وارد شده است

  های در حال ایجاد تولید گیربکس خودرو   وضعیت طرح-9جدول 
  گذاری طرح سرمایه  محل استقرار

  نام مجری طرح  )میلیون ریال ( ریالی   )دالر ( ارزی 
  شهر  استان

درصد 
  پیشرفت

طح س
  تکنولوژی

  مورد نیاز  انجام شده  مورد نیاز  انجام شده

  ظرفیت 
  دستگاه

  30000  25200        مشابه  0  تبریز  ارکتون
  10000  20000       مشابه  0  تبریز  بهروزپورانی

  500000  21000    172000   مشابه  8  تبریز  وتوسعه صنایع خودر
  100000  27000       مشابه  0  تبریز  جامبرصادقیان

  3000  17500       مشابه  0  تبریز  جعفرکمانه آذری
  400  15200  2500     مشابه  75  تبریز     صادقپوربوالعجبی جلیل

  300000  20000  4000     مشابه  15  تبریز  چرخشگر
  150  6500  500     مشابه  10  تبریز   شیری حیدرعلی

  8000  17000       مشابه  0  تبریز  خسروموحدملحی
  2000  21000       مشابه  0  تبریز  سهندگیربکس

  1000  15200  8500     مشابه  99  تبریز    سیدمحمد غفارزاده
  1000  11000       مشابه  0  تبریز  صنعت بنیان موتورتبریز
  900  6500       مشابه  0  تبریز  علی اصغرحبیب زاده
  3000  15200       مشابه  0  تبریز  علیرضا رحمانی
  5000  14000       مشابه  0  تبریز  فرزادملکی

  20000  20000       مشابه  0  تبریز  فیروزابوالحسنی 
  24  3500  4500     مشابه  99  تبریز     سرین  دستی قادرویعقوب

  5000  15200       مشابه  0  تبریز  لطف اله آقامحمدی 
  1200  10000       مشابه  0  تبریز   نی ساواال محمدقربانی

  2500  21000       مشابه  0  تبریز  مرتضی برزگر
  20000  23500        مشابه  8  بستان آباد  مقصودداودی تبریزی

  5000  12000       مشابه  0  تبریز  مهردادنیکورای
  یاشارورحیم رسولی 

  آذربایجان
   شرقی

  1000000  22000  6000     مشابه  10  تبریز
    2018174  343400  26000  172000      5,3  جمع استان 
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    ادامه -های در حال ایجاد تولید گیربکس خودرو    وضعیت طرح-9جدول 
  گذاری طرح سرمایه  محل استقرار

  نام مجری طرح  )میلیون ریال ( ریالی   )دالر ( ارزی 
  شهر  استان

درصد 
  پیشرفت

سطح 
  تکنولوژی

  مورد نیاز  هانجام شد  مورد نیاز  انجام شده

  ظرفیت 
  دستگاه

 -   شینه  صنعتی تولیدی
  50000  35020  180     مشابه  5  فالورجان  اصفهان   شرکت

  50000  35020  180      -  5  جمع استان 
  500  11000       مشابه  0  کرج  الکس هوسپی بدلیانس

  3000  22000    65200   مشابه  0  تهران   قطعه   مستحکم  قطعات تامین
  2000  21000       مشابه  0  تهران   رودی   رشته  وست  نظام تقی

  500000  26000       مشابه  0  کرج  زلیخانیک سیمایی
  همبستگی تهران جدید

  تهران

  300000  22000       مشابه  0  کرج
  805500  102000  -  65200  -  -  0  جمع استان 

  چهارمحال  سنجش مریک
  500000  35200       مشابه  0  شهرکرد  بختیاری

  50000  35200  -  -  -  -  0  جمع استان 
  200  9500  55     مشابه  11  زنجان  منوچهر پرویزی

 تولیدی نیرو خودرو مهندسی
  آسیا

  زنجان
  50000  21000  170  45200   مشابه  8  زنجان

  50200  30500  225  45200      8  جمع استان 
 و محمد بهروزمقصودی
  200000  21000       مشابه  0  سمنان  حسنلو

  200000  21000       مشابه  8  گرمسار  بهروزمقصودی
  100000  17500       مشابه  0  دامغان   دامغانیانتقی
  3000  11000  3500     مشابه  30  سمنان   صنعت میالدکومش
    میالد صنعت کومش

  سمنان

  2000  10000  4000     مشابه  50  سمنان
  505000  80500  7500        3,5  جمع استان 

  320000  23320  3180     مشابه  40  قزوین  صنعتی نیرو محرکه
  1000  17500       مشابه  0  قزوین    حدادیمحسن

  نیرو محرکه
  قزوین

  140000  15840  2160     مشابه  40  قزوین
  461000  56660  5340  -  -  -  40  جمع استان 
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    ادامه -های در حال ایجاد تولید گیربکس خودرو    وضعیت طرح-9جدول 
  گذاری طرح رمایهس  محل استقرار

  نام مجری طرح  )میلیون ریال ( ریالی   )دالر ( ارزی 
  شهر  استان

درصد 

  پیشرفت

سطح 

  تکنولوژی
  مورد نیاز  انجام شده  مورد نیاز  انجام شده

  ظرفیت 

  دستگاه

  300  11432    61100   مشابه  0  کرمان  کرمان  مجمد جواد نظری

  300  11432  -  61100  -  -  0  جمع استان 

  10000  13700  1300      مشابه  29  اراک  مرکزی   سلیمانی حسن

  10000  13700  1300  -  -  -  29  جمع استان 

  200000  16000  16     مشابه  1  همدان  همدان  سیدسعید حسین

  200000  16000  16     -  1  جمع استان 

  4600174 724412  40561 343500   جمع کل کشور

  

  : توضیح در مورد جداول باال 

 در حال ایجاد که اطالعات آنها در بانک اطالعات صـنعتی وزارت             میزان سرمایه گذاری ارزی تنها در مورد واحدهای        ◊

 . صنایع و معادن وجود دارد ، آورده شده است 

در مورد تفکیک سرمایه گذاری انجام شده و باقی مانده باید گفت که این مبالغ برآوردی است که با توجه بـر درصـد                         ◊

 .  نیاز طرح مطابق جدول زیر برآورد شده است پیشرفت طرح ها و بر اساس حجم سرمایه گذاری اولیه مورد 
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  برآورد حجم سرمایه گذاری انجام شده بر اساس درصد پیشرفت طرح ها

  برآورد فعالیت های انجام شده طرح  درصد پیشرفت طرح
  برآورد حجم سرمایه گذاری انجام شده

  )درصد از سرمایه گذاری ( 
  0  هیچ  0
   %5 × درصد پیشرفت طرح   آن و ساخت بخشی از محوطهتهیه زمین ، آماده سازی   10-1

20-11  
 – تامین برق –تهیه زمین ، آماده سازی آن و ساخت بخشی از محوطه 

   مطالعات مهندسی – خیابان کشی – دیوار کشی ها –آب 
   %10 ×درصد پیشرفت طرح 

40-21  
 – تامین برق –تهیه زمین ، آماده سازی آن و ساخت بخشی از محوطه 

 50 ساخت – مطالعات مهندسی – خیابان کشی – دیوار کشی ها –ب آ
  درصد ساختمانها 

   %20 × درصد پیشرفت طرح 

60-41  
 – تامین برق –تهیه زمین ، آماده سازی آن و ساخت بخشی از محوطه 

 ساخت کامل – مطالعات مهندسی – خیابان کشی – دیوار کشی ها –آب 
  ات تامین بخشی از تاسیس–ساختمانها 

   %30 × درصد پیشرفت طرح 

90-61  
 – تامین برق –تهیه زمین ، آماده سازی آن و ساخت بخشی از محوطه 

 ساخت کامل – مطالعات مهندسی – خیابان کشی – دیوار کشی ها –آب 
   تامین ماشین آالت – تامین بخشی از تاسیسات –ساختمانها 

   %85 × درصد پیشرفت طرح 

95-91  

 – تامین برق –ه سازی آن و ساخت بخشی از محوطه تهیه زمین ، آماد
 ساخت کامل – مطالعات مهندسی – خیابان کشی – دیوار کشی ها –آب 

 تامین وسایط – تامین ماشین آالت – تامین کامل تاسیسات –ساختمانها 
   تامین وسایط اداری –نقلیه 

   %95 × درصد پیشرفت طرح 
  

99-96  
ل کارخانه و آماده بودن کارخانه برای راه تامین و نصب و راه اندازی کام

  اندازی 
100%   

از اینرو در مورد طرح هاییکـه درصـد         . هزینه های سرمایه گذاری ارزی معموال در مورد تامین ماشین آالت می باشد               ◊

ز در قسمت سرمایه گذاری انجام شـده ، سـرمایه ارزی نیـ        ) مطابق جدول باال    ( درصد است   90پیشرفت آنها  بیش از      

 انجام شده فرض خواهد شد و در غیر اینصورت میزان سرمایه گذاری ارزی انجام شده صفر در نظر گرفته شده است 

  ریال منظور شده است   9300نرخ تسعیر دالر  ◊

در ستون سطح تکنولوژی ، منظور از مشابه اینست که سطح تکنولوژی طرح های در حال ایجاد مشابه طرح مطالعاتی                     ◊

برای بررسی سطح تکنولوژی طرح های در حال ایجاد از فهرست ماشین آالت ذکر . می باشد ) اضر   حPFS(حاضر  
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تکنولـوژی مـورد    . شده در جواز تاسیس و همچنین ارزیابی میزان سرمایه گذاری طرح های فوق استفاده شده اسـت                  

 .  نشان داده شده است 2 – 1 – 6استفاده در بند 

 رح ها در هر استان از رابطه زیر حساب شده است میزان متوسط پیشرفت فیزیکی ط ◊

  ∑ ظرفیت هر طرح  × درصد پیشرفت فیزیکی آن طرح ÷ 100
100 ×  

  جمع ظرفیت طرح های در حال ایجاد
  

  

  بینی عرضه در بازار آینده کشور پیش

د و  هـای در حـال ایجـا        عرضه محصوالت مورد مطالعه  ، در آینده از طریق تولید واحدهای فعال و طرح              

  .همچنین واردات صورت خواهد گرفت که در ادامه هر کدام از آنها مورد بررسی قرار گرفته است

  

   واحدهای فعالتولید داخلبینی  پیش) الف

. هـای گذشـته آورده شـد      ظرفیت نصب شده کشور برای تولید گیربکس خودرو در سـال      5در جدول شماره    

صول برآورد گردیـد  و لـذا بـا اسـتفاده از سـوابق تولیـد در         تولید واقعی این مح    7همچنین در جدول شماره     

    . دستگاه خواهد بود 135314ساالنه گذشته می توان گفت که در آینده میزان کل تولید واحدهای فعال کشور 

  

  بینی تولید داخل واحدهای در حال ایجاد پیش) ب

 مطابق سوابق موجود، بـر حـسب   بنابراین. های در حال ایجاد کشور آورده شد         فهرست طرح  9در جدول   

  درصد پیشرفت فعلی طرحها ، مقاطع بهره برداری از آنها به صورت زیر فرض شده است 

  



 

 
 PPT-PFS-127-05: شماره مدرک

  87 ماه شهریور :    تاریخ                 01:تجدید نظر 
 240    از   33 :صفحه 

  گیربکس خودروطرح تولید  :پروژه  گزارش پیش امکان سنجی

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح
PouyaPartoTarh Consultant Engineers 

   پیش بینی زمان بهره برداری از طرحهای در حال اجرا– 10جدول 

  سالی که طرح به بهره برداری خواهد رسید  درصد پیشرفت فعلی طرح

  1387سال          درصد75 – 99

  1388سال          درصد50 – 74

  1389سال          درصد25 – 49

  1390سال          درصد1 – 25

  1390تنها ده درصد طرحها و آنهم در سال    صفر       درصد
  

های در حال ایجاد که در آینده به ظرفیت نصب شده کشور اضـافه                 با توجه به جدول باال ، ظرفیت طرح       

  :بینی است پیشخواهد شد، به صورت زیر قابل 

  های در حال ایجاد برداری رسیدن طرح بینی به بهره  پیش-11جدول شماره 

    دستگاه-تعداد در سالهای بهره برداری از طرح     دستگاه–ظرفیت 
  در صد پیشرفت طرح ها

  1390  1389  1388  1387  عملی  اسمی

  1139  1139  997  854  1139  1424      درصد75 – 99

  4000  3500  3000  0  4000  5000      درصد50 – 74

  1029000  882000  0  0  1176000  1470000      درصد25 – 49

  342510  0  0  0  456680  570850      درصد1 – 25

  153174  0  0  0  2042320  2552900   صفر       درصد

  1529823  886639  3997  854  3680139  4600174  جمع کل 
  

 درصـد ظرفیـت    80 -70 -60های صنعتی به صـورت        یجاد متناسب با عرف طرح    های در حال ا     راندمان تولید واقعی طرح   

  .برداری لحاظ شده است اسمی در سه سال اول بهره

  



 

 
 PPT-PFS-127-05: شماره مدرک

  87 ماه شهریور :    تاریخ                 01:تجدید نظر 
 240    از   34 :صفحه 

  گیربکس خودروطرح تولید  :پروژه  گزارش پیش امکان سنجی

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح
PouyaPartoTarh Consultant Engineers 

  1385 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا انتهای سال -3-2

امه آمار بازرگانی   با توجه بر شماره تعرفه گمرکی محصوالت مورد مطالعه میزان واردات با استفاده از سالن              

  . کشور استخراج و در جدول زیر وارد شده است 

    دستگاه–های گذشته   میزان واردات  گیربکس خودرو طی سال– 12جدول شماره 
  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  1378  کشورها

  -  -  -  21410  25421  12451  -  -  هند

  -  -  142000  64521  56840  68952  58761  56421  چین

  -  -  -  1214  -  -  -  1450  ژاپن

  -  -  45210  21421  32412  25421  12541  11024  تایوان

  -  -  21400  15212  7541  -  -  -  سنگاپور

  -  -  -  11254  154  6556  -  1254  هنگ کنگ 

  -  -  3892  15421  -  -  14523  4521  کره جنوبی

  -  -  -  10987  -  -  4595  7480  مالزی

  223100  223100  212502  161440  122368  113380  90420  82150  جمع

  سالنامه آمار بازرگانی خارجی کشور : ماخذ 

   برآورد تقریبی است 1385 و 1384آمار سالهای 

  جمع بندی عرضه  •

  . در جدول زیر جمع بندی عرضه گیربکس خودرو آمده است 

  بینی عرضه   پیش-13جدول شماره 
     دستگاه–تعداد 

  شرح
1387  1388  1389  1390  

 135314 135314 135314 135314  بینی پتانسیل عرضه واحدهای فعال پیش
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  87 ماه شهریور :    تاریخ                 01:تجدید نظر 
 240    از   35 :صفحه 

  گیربکس خودروطرح تولید  :پروژه  گزارش پیش امکان سنجی

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح
PouyaPartoTarh Consultant Engineers 

  1529823  886639  3997  854  های در حال اجرا بینی عرضه طرح پیش
  0  0  0  0  واردات

  1665137  1021953  139311  136168  جمع کل عرضه

 بواسـطه آن کمبـود   در جدول باال پیش بینی واردات برای سالهای آینده صفر در نظر گرفته شده است تـا        

  . قابل بررسی باشد ) ناشی از پتانسیل تولید داخل ( در بازارهای داخلی 

   بررسی روند مصرف از آغاز برنامه سوم تاکنون -4-2

از طـرف دیگـر بـازار       . محصول مورد مطالعه بدون استثناء در کلیه خودروهای تولیدی استفاده می گردد             

لذا به منظور بررسـی رونـد مـصرف         . کننده این مجموعه می باشد      خدمات پس از فروش خودرو نیز مصرف        

در ادامـه   . این قطعات ، الزم است تعداد خودرو در کشور به همراه تولید ساالنه آن مـورد توجـه قـرار گیـرد                       

  .بررسی های الزم در این خصوص انجام گردیده است 
  

  برآورد مصرف توسط خودرو سازان) الف

توان از نگاه مصرف قطعـات تولیـد داخـل در سـاخت               داخل کشورمان را می   مجموعه خودروهای تولید    

  :بندی کرد آنها، به دو گروه عمده تقسیم

 این گروه از خودروسازان بخش عمـده قطعـات مـصرفی در تولیـد خـودرو را از سـازندگان                     :گروه اول 

بخـش  . هـا کـاربرد دارد    نمایند و درصد کمی قطعات وارداتی در ساخت این گروه از خودرو             داخلی تأمین می  

  .عمده خودروهای تولیدی گروه ایران خودرو و سایپا در این گروه قرار دارند 

 در این گروه از خودروها ، آن دسته از خودروها قرار دارند که تولید آنها در کـشور بـا تعـداد            :گروه دوم 

از . باشـد   الزم برخـوردار نمـی  گیرد و لذا داخلی کردن تولید قطعات آنها از توجیه اقتـصادی             پایین صورت می  
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  87 ماه شهریور :    تاریخ                 01:تجدید نظر 
 240    از   36 :صفحه 

  گیربکس خودروطرح تولید  :پروژه  گزارش پیش امکان سنجی

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح
PouyaPartoTarh Consultant Engineers 

شـوند و   بندی مـی  طرف دیگر برخی خودروها عالوه بر تیراژ پایین تولید در گروه خودروهای لوکس نیز طبقه    

  .  لذا تولید داخل قطعات آنها به لحاظ فنی نیز امکان پذیر نمی باشد 

سازی کـشورمان بـه قطعـات    توان گفت که برای برآورد نیاز صنایع خودرو  باتوجه به مطالب ذکر شده می     

توان به حجم تولید دو شرکت اصلی ایران خودرو و سایپا به عنوان بازار مصرف کننـده                   ساخت داخل، تنها می   

  .6در جدول زیرآمار تولید انواع خودرو در کشورمان آورده شده است . قطعات خودرو استناد کرد

  های گذشته ی ایران خودرو و سایپا در سال آمار تولید داخل خودروهای سواری شرکتها-14جدول شماره 
    دستگاه-تعداد تولید 

  نوع خودرو
1379  1380  1381  1382  1383  1384  1385  

  712170  672064  709639  592690  429432  258507  206806  خودروهای سواری

  )یران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ا( جمع بندی از آمار ارائه شده مجله گسترش صنعت : ماخذ 

  . ضریب مصرف محصول مورد مطالعه در ساخت هر خودرو یک دستگاه می باشد 

های گذشته معادل با تعداد خودرو تولیـد           از اینرو میزان مصرف گیربکس در خودروهای سواری در سال         

  .  عنوان گردید ، بوده است 14شده که در جدول شماره 

  های گذشته ری در سال میزان مصرف گیربکس خودرو سوا– 15جدول شماره 
   دستگاه-تعداد  مصرف 

  نوع خودرو
1379  1380  1381  1382  1383  1384  1385  

  712170  672064  709639  592690  429432  258507  206806  مصرف گیربکس خودروهای سواری

  

  
                                                 

همن ، بن رو ، زاگرس خودرو ، کیش خودرو ، مرتب خودرو ، مدیران خودرو و  تولید شرکت های خودروساز پارس خودرو ، گروه ب 6
خودرو سازی راین  در گروه دوم قرار می گیرد که به دالیل ذکر شده در باال از لحاظ کردن تولیدات آنها در اینجا صرف نظر 

  . ار داده شده اند   در گروه اول قرL90 و PKالبته در مورد شرکت پارس خودرو ، خودروهای . شده است 
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  87 ماه شهریور :    تاریخ                 01:تجدید نظر 
 240    از   37 :صفحه 

  گیربکس خودروطرح تولید  :پروژه  گزارش پیش امکان سنجی

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح
PouyaPartoTarh Consultant Engineers 

   برآورد روند مصرف در بازار خدمات پس از فروش خودرو-ب

در فرایند تعمیرات و خـدمات    (Slow moving) کند مصرفگیربکس در یک خودرو ، از جمله قطعات 

لذا بر اساس یـک نظـر سـنجی از چنـد تعمیرگـاه مجـاز خـودرو ،        . شوند پس از فروش خودرو محسوب می    

ضریب مصرف گیربکس در هر خودرو بسیار پائین بوده و تنها در تصادفات شـدید و برخـی شـرایط خـاص                      

   7  در نظر گرفته شده است0,05و مطابق نظرسنجی فوق ضریب مصرف از اینر. اقدام به تعویض آن می گردد 

با توجه به تعداد خودروهای ترددی در کشورمان و همچنین ضـریب مـصرف در تعـویض عنـوان شـده                     

  .میزان نیاز این خودروها به گیربکس برآورد شده است

   به گیربکس برآورد نیاز بازار خدمات پس از فروش خودروهای سواری-16جدول شماره 

  سال
تعداد خودروهای سواری 

  موجود در کشور 
  )هزار دستگاه(

تعداد خودروهای 
  سواری ترددی فعال 

  )هزار دستگاه(

ضریب مصرف ساالنه 
گیربکس در هر 

   دستگاه-خودرو 

تعداد گیربکس در 
  هر خودرو 

مصرف ساالنه 
  گیربکس

  )دستگاه  (
1379  2410  2169  0,05  1  108450  

1380  2668  2401  0,05  1  120060  

1381  3097  2787  0,05  1  139365  

1382  3689  3320  0,05  1  166005  

1383  4398  3958  0,05  1  197910  

1384  5070  4563  0,05  1  228150  

1385  5782  5204  0,05  1  260200  
  

  

  د نظر است در جدول باال خودروهای سواری تولید شده توسط دو شرکت ایران خودرو و سایپا مور -1: توضیح 

  . درصد غیر فعال می باشند 10 فرض شده است که از کل خودروهای موجود کشور ، -2

                                                 
 .این عدد از طریق نظرسنجی از چند تعمیرگاه مجاز خودرو نتیجه گیری شده است 7
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  87 ماه شهریور :    تاریخ                 01:تجدید نظر 
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  گیربکس خودروطرح تولید  :پروژه  گزارش پیش امکان سنجی

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح
PouyaPartoTarh Consultant Engineers 

  بندی میزان مصرف داخل گیربکس جمع    

  . انجام گردیده استبندی مصرف گیربکس خودرو  جمع16 و 15جدول شماره با استفاده از 

  وربندی مصرف گیربکس خودروهای سواری  در کش  جمع-17جدول شماره 

  )دستگاه (مصرف خودرو سازان   سال
مصرف خدمات پس از فروش 

    دستگاه–خودرو 
   دستگاه-جمع کل مصرف 

1379  206806  108450  315256  

1380  258507  120060  378567  

1381  429432  139365  568797  

1382  592690  166005  758695  

1383  709639  197910  907549  

1384  672064  228150  900214  

1385  712170  260200  972370  

نمودار روند  مصرف گیربکس خودرو سواری

0

300000

600000

900000

1200000

1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385

گاه 
ست
د

  

   و امکان توسعه آن1385 بررسی روند صادرات از آغاز برنامه توسعه سوم تا انتهای سال -5-2
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  87 ماه شهریور :    تاریخ                 01:تجدید نظر 
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  گیربکس خودروطرح تولید  :پروژه  گزارش پیش امکان سنجی

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح
PouyaPartoTarh Consultant Engineers 

   بررسی روند صادرات –الف 

ه با استفاده از آمار ارائه شده در سـالنامه آمـار بازرگـانی خـارجی کـشور ، صـادرات در سـالهای گذشـت                        

  . بصورت زیر برآورد شده است 

    دستگاه–های گذشته    میزان صادرات  گیربکس خودرو سواری طی سال– 18جدول 
  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  1378  کشورها

  -  -  684  578  317  425  345  35  سوریه

  -  -  11  -  -  125  -  -  روسیه سفید

  -  -  452  452  -  35  167  -  سودان

  -  -  325  125  -  215  -  -  عراق

  -  -  180  110  95  -  -  -  افغانستان

  2379  1982  1652  1265  412  800  512  35  جمع
  

  سالنامه آمار بازرگانی خارجی :                   ماخذ 
 . بر آورد تقریبی است 1385 و 1384آمار سال :                        توضیح 

  

   بررسی امکان توسعه صادرات در آینده –ب 

در جدول باال که صادرات در سالهای گذشته را نشان می دهد وجود روند افزایـشی در میـزان صـادرات                     

  مشاهده می گردد و لذا پیش بینی می شود که در آینده روند افزایشی فوق ادامه پیدا کند 

  

  

   بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم-6-2

   میزان تقاضای داخل در آینده برآورد-1-6-2
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  87 ماه شهریور :    تاریخ                 01:تجدید نظر 
 240    از   40 :صفحه 

  گیربکس خودروطرح تولید  :پروژه  گزارش پیش امکان سنجی

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح
PouyaPartoTarh Consultant Engineers 

از اینرو مناسب ترین راه بـرای پـیش بینـی           . موارد کاربرد محصول مورد مطالعه در صنعت خودرو است          

  . تقاضا در آینده ، استناد بر برنامه های تولید خودرو در کشور می باشد 

ن در شرکت های    محصول مورد مطالعه گیربکس خودرو سواری است که بخش عمده و قریب به اتفاق آ              

خودرو سازی ایران خودرو ، سایپا و همچنین پارس خودرو مورد استفاده دارد از اینرو در اینجـا بـرای پـیش                      

البتـه  . بینی تقاضای گیربکس در آینده ، بهترین شیوه برآورد تعداد تولید خودرو در این کارخانجات می باشد                  

پس از فروش خودرو مصرف خواهـد شـد کـه بـرای             درصدی از گیربکس های تولیدی نیز در بازار خدمات          

  .  پیش بینی آن نیز از ضریب مصرف تعریف شده در قسمت های گذشته استفاده خواهد شد 

  پیش بینی تقاضا در بازار خودروسازی •

 ، سیاست های این دو شرکت که تولید         8مطابق اعالم مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو و گروه سایپا          

  درصد خودروهای سواری کشور می باشند ، حفظ سطح تولید این خودروها بصورت معادل                95کننده حدود   

 آورده شـده اسـت ،       14 را که در جدول شـماره        1385از اینرو تولید خودرو در سال       .  می باشد    1385با سال   

بکس نیز  بعنوان تعداد تولید خودروهای سواری در سالهای آینده فرض گردیده است و مطابق آن تقاضای گیر               

  . پیش بینی شده است 

  

    بازار خودروسازان– پیش بینی میزان تقاضای گیربکس در آینده -19جدول شماره 

   دستگاه-تعداد  
  شرح

1387  1388  1389  1390  

                                                 
  شرکت پارس خودرو نیز در گروه سایپا قرار دارد  8
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  87 ماه شهریور :    تاریخ                 01:تجدید نظر 
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  گیربکس خودروطرح تولید  :پروژه  گزارش پیش امکان سنجی

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح
PouyaPartoTarh Consultant Engineers 

 712170 712170 712170 712170  پیش بینی تعداد تولید خودرو سواری  
 712170 712170 712170 712170  پیش بینی تقاضای گیربکس 

  

  پیش بینی تقاضا در بازار خدمات پس از فروش خودرو •

 براساس تعداد خودرو ترددی کـشور و ضـریب مـصرف گیـربکس در ایـن بـازار ،            16در جدول شماره    

لذا در اینجا نیز با توجه بر همان روش ، تقاضـا در آینـده               . تقاضای بازار خدمات پس از فروش تعیین گردید         

  . پیش بینی شده است 

   برآورد نیاز بازار خدمات پس از فروش خودروهای سواری به گیربکس- 20دول شماره ج

  سال
تعداد خودروهای سواری 

  موجود در کشور 
  )هزار دستگاه(

تعداد خودروهای 
  سواری ترددی فعال 

  )هزار دستگاه(

ضریب مصرف ساالنه 
گیربکس در هر 

   دستگاه-خودرو 

تعداد گیربکس در 
  هر خودرو 

نه مصرف ساال
  گیربکس

  )هزار دستگاه  (
1387  7206  6485  0,05  1  324  

1388  7918  7126  0,05  1  356  

1389  8630  7767  0,05  1  388  

1390  9342  8408  0,05  1  420  
    16 برای برآورد تعداد خودروهای موجود کشور ، تعداد تولید ساالنه به تعداد برآورد شده در جدول شماره -1: توضیح 

  .       اضافه شده است            

    برای برآورد تعداد خودروهای ترددی ، ده درصد از خودروهای موجود غیر فعال فرض شده است -  2

  

  

  بندی پیش بینی تقاضای داخل گیربکس جمع •

 انجـام گردیـده   بندی پیش بینی تقاضای داخل گیربکس خودرو        جمع 20 و   19جدول شماره   با استفاده از    

  .است
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  بندی پیش بینی تقاضای داخل گیربکس خودروهای سواری  در کشور  جمع-21جدول شماره 

  )دستگاه (مصرف خودرو سازان   سال
مصرف خدمات پس از فروش 

    دستگاه–خودرو 
جمع کل تقاضای داخل 

    دستگاه-
1387  712170 324000  1036170  

1388  712170 356000  1068170  

1389  712170 388000  1100170  

1390  712170 420000  1132170  

  

   برآورد قابلیت صادرات در آینده-2-6-2

  برای بررسی قابلیت صادراتی محصول مورد مطالعه در آینده ، از دو روش می توان استفاده کرد 

   استناد بر سوابق صادراتی در سالهای گذشته –الف 

الزم . زیر تهیه شـده اسـت     های گذشته، جدول      براساس سوابق صادراتی محصوالت مورد مطالعه در سال       

به ذکر است که در این برآورد از روش رگرسیون آمار صادرات در گذشته برای بـرآورد آینـده اسـتفاده شـده                       

  . است 

    استناد بر سوابق گذشته–بینی صادرات گیربکس در آینده   پیش-22جدول شماره 

  1390  1389  1388  1387  شرح

  5920  4933  4111  3426   دستگاه –پیش بینی صادرات 
  

   استناد بر وجود مزیت نسبی در محصوالت صنعتی تولیدی ایران –ب 

درکشور ایران به دلیل برخورداری از برخی شرایط موثر در مزیت نسبی تولید کاالهـای صـنعتی،  امکـان                

هـای  رقابت در بازارهای جهانی وجود دارد و بر طبق آن صادرات این محصوالت جذابیت بـاالیی را در بازار                  
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بنابر این گفتنی است که در صورت تولیـد در سـطح جهـانی،  امکـان افـزایش                   . صادراتی بوجود آورده است     

ذیال برخی موارد عمده تاثیر گذار در       . حجم صادرات به میزان بیشتر از وضعیت موجود وجود خواهد داشت            

  . ایجاد مزیت نسبی محصوالت مورد مطالعه ارائه شده است 

ا قیمت تمام شده پائین بواسطه پائین بودن هزینه ای نیروی انسانی ، انرژی و غیـره بـه                   قابلیت تولید ب   •

 نسبت برخی کشورهای صنعتی جهان 

  وجود صنعتگران ماهر و متخصص در کشور •

  وجود ناوگان حمل و نقل نسبتا مناسب در کشور •

آزادی ( رایط فـروش    نبود قدرت اثر بخش اتحادیه ها و مراکز مشابه در قیمت گذاری و یا تعیین شـ                 •

  ) کامل تولید کننده در سیاست گذاری تولید و فروش 

  نبود موانع دولتی در امور صادرات  •

  پائین بودن نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای رسمی جهان مانند یورو  و دالر   •

ده و   امکـان پـذیر بـو   22با عنایت بر مطالب ذکر شده ، می توان گفت که صادرات ذکر شده در جـدول                

  . حتی صادرات بیش از مقدار فوق نیز امکان پذیر می باشد 

  

   برآورد تقاضای کل-3-6-2

تقاضای کل مجموع تقاضای بازار داخل و صادرات است که بـا اسـتفاده از برآوردهـای صـورت گرفتـه                     

  .  تقاضای کل در جدول زیر جمع بندی گردیده است 22 و 21مطابق جداول شماره 



 

 
 PPT-PFS-127-05: شماره مدرک

  87 ماه شهریور :    تاریخ                 01:تجدید نظر 
 240    از   44 :صفحه 

  گیربکس خودروطرح تولید  :پروژه  گزارش پیش امکان سنجی

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح
PouyaPartoTarh Consultant Engineers 

  برآورد تقاضای کل گیربکس خودروهای سواری در آینده  -23جدول شماره 
    دستگاه–پیش بینی تقاضا 

  سال
  صادرات  بازار داخل

    دستگاه–تقاضای کل 

1387  1036170  3426  1039596  

1388  1068170  4111  1072281  

1389  1100170  4933  1105103  

1390  1132170  5920  1138090  

  

  ضا در آیندهپیش بینی موازنه عرضه و تقا

با توجه بر برآورد های صورت گرفته عرضه و تقاضا در آینده ، موازنه آنها بصورت زیـر انجـام گردیـده                      

  . است 

   دستگاه- پیش بینی موازنه عرضه و تقاضای گیربکس خودرو سواری در آینده -24جدول 
  )کمبود ( مازاد   پیش بینی تقاضا   پیش بینی عرضه   سال 

1387  136168  1039596   )903428(   

1388  139311  1072281   )932970(   

1389  1021953  1105103   )83150(   

1390  1665137  1138090  527047  
  

      
  

گیری مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید از نگـاه                بندی و نتیجه    جمع

  توجیه پذیری بازار
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 بـازار از کمبـود   1389 تـا    1387ینده نشان می دهد که در سه سـال          پیش بینی موازنه عرضه و تقاضا در آ       

عرضه برخوردار خواهد بود ولی پس از آن با بهره برداری از طرح های در حال ایجاد ، نه تنها این کمبـود از                        

بنـابر ایـن مـی تـوان گفـت کـه ایجـاد        . بین خواهد رفت بلکه مازاد عرضه نیز در کشور بوجود خواهد آمـد              

  . جدید تولیدی از نگاه بازار توجیه ناپذیر می باشد واحدهای 

از طرف دیگر همانطوریکه پیشتر نیز ذکر گردید ، مطابق مطالعات میدانی صورت گرفته، ظرفیـت نـصب                  

شده کشور بیش از ظرفیت اعالم شده وزارت صنایع و معادن می باشد و لذا متعاقب آن تولید واقعـی کـشور                      

( لذا در مجموع می توان گفت که با در نظر گرفتن تولید واقعـی کـشور                 . ی باشد   بیش از میزان برآورد شده م     

 بیـشتر نیـز     24مازاد بـرآورد شـده در جـدول         ) لحاظ کردن ظرفیت های تولیدی خارج از آمار رسمی کشور           

   . خواهد شد و بدین ترتیب توجیه ناپذیری ایجاد واحدهای جدید بیش از پیش قابل نتیجه گیری خواهد بود 

از نگاه صادراتی نیز باید گفت که تولید محصول مورد مطالعه در کشور ما از مزیت نسبی قابـل تـوجهی                     

برخوردار نمی باشد و لذا در صورتیکه امکان رقابت فنی و اقتصادی برای سرمایه گذار وجود داشته باشـد در                    

  . اینصورت می توان در مورد اجرای طرح جدید برنامه ریزی انجام داد 
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   تولید محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها   بررسی اجمالی تکنولوژی و روش-3

   نگاهی به روش تولید گیربکس خودروهای سواری-1-3

  :باشد یک گیربکس خودرو، متشکل از قطعات اصلی زیر می

  ها چرخ دنده •

  بدنه گیربکس •

 ها شفت •

  بوش ها •

  ماهک ها •

  کشویی •

  روغن گیربکس •

  ها پیچ و مهره •

  .و تکنولوژی تولید هر کدام از قطعات فوق در ادامه شرح داده شده استروش 

  ها چرخ دنده 

های گیربکس معموالً باال است و این در حـالی اسـت کـه در خـودرو سـواری                     دقت و سرعت چرخ دنده    

ایـن صـدا بایـد در حـداقل         . (صدای درگیر شدن و گردش چرخ دنده ها نیز از اهمیت باالیی برخوردار است             

هـای مخـصوص      برای این منظور ماشـین    . لذا در تولید آن الزم است دقت الزم به عمل آید          ) ر خود باشد  مقدا

میلگرد فوالدی در اندازه    (ها دارای ورودی بالنک چرخ دنده         دنده زنی در بازار وجود دارد که این ماشین          چرخ
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و لذا کلیه عملیات پیشانی تـراش،      باشد    بوده و خروجی آن نیز چرخ دنده تراشیده و آماده می          ) خام چرخ دنده  

ها دارای کنترل     این ماشین . گیرد  دنده زنی، جاخارزنی، سوراخ کاری و سایزینگ به صورت اتوماتیک انجام می           

CNCباشند  می.  

در پایان عملیات چرخ دنده زنی، به منظور ایجاد صافی سطح قابل قبول، چرخ دنده تولید شده بـه وسـیله                     

  .عملیات سنگ زنی کامالً اتوماتیک است. گ زنی می گرددماشین مخصوص هاب و سن

  

  

  

  بدنه گیربکس 

این . دهدها، ماهک و غیره را در خود جای می          ها، شفت   بدنه گیربکس محفظه گیربکس است که کلیه دنده       

ور شـده و      ها در روغن غوطـه      گردد تا چرخ دنده     محفظه در نهایت به وسیله روغن مخصوص گیربکس پر می         

باشد که از طریق ریختگری تحت فشار آلومینیوم تولیـد            جنس بدنه گیربکس آلیاژ زاماک می     .  کار نمایند  در آن 

  .گردد کاری، سوراخکاری شده و آماده می شده و پس از آن بدنه تولیدی ضمن تریم و ماشین

عملیات حرارتی مختلف و سخت کاری چرخ دنده ها عملیـاتی هـستند کـه جهـت افـزایش اسـتحکام و                      

  .  سختی سطحی آنها مورد استفاده قرار می گیرد 
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  ها شفت 

ها روی آن سوار شده و حرکت را به آنها منتقـل کـرده  از طریـق آن     ها قطعاتی هستند که چرخ دنده    شفت

هـا معمـوالً تحـت بارهـای شـدید مکـانیکی              شفت. یابد  حرکت به چرخ دنده یا عامل متحرک دیگر انتقال می         

گـردد، شـفت تولیـد سـپس بـرای افـزایش            برای تولید آنها ابتدا از طریق ماشـینکاری مـی          باشند و از اینرو     می

  .گیرد استحکام و سختی آن، عملیات حرارتی مناسب روی آن صورت می

  

  

  

  

  ها ها و کشوئیماهک 

  این قطعات به منظور حرکت عرضی و انتقالی چرخ دنده و درگیر ساختن آن با چرخ دنده دیگر 

  ها معموالً شفت را حرکت انتقالی داده و در نتیجه  ها و کشوئی ماهک. گیرد ه قرار میمورد استفاد

  .گردد چرخ دنده متصل به آن نیز حرکت عرضی نموده و با چرخ دنده دیگر درگیر می

از . ها معموالً دارای ابعاد کوچک بوده ولی الزم است بار مکانیکی بـاالیی را تحمـل نمایـد                   ها و کشوئی    ماهک

هـای الزم قطعـه       پس از عملیات فورج ، ماشـینکاری قـسمت        . نرو روش تولید معمول آنها، فورج گرم است       ای

  .گیرد انجام می
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  پیچ و مهره و روغن گیربکس 

باشند که معموالً به صورت آماده از بـازار تهیـه شـده و در زمـان                   این قطعات، اقالم استاندارد و آمادی می      

  .گیرد ار میمونتاژ گیربکس مورد استفاده قر

  .ذیالً نمودار کالن مونتاژ نیز نشان داده شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

   مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان-2-3

 شرح داده شد بنابراین در صورتی کـه ایـن روش تولیـد بـا روش هـای                 3-1روش تولید گیربکس در بند      

  :ه قرار گیرد نتایج زیر حاصل خواهد شدتولید مورد استفاده در سایر کشورها مورد مقایس

گیـرد و     تکنولوژی و روش تولید گیربکس در سایر کشورها همان روشی است که در کشور ما انجام مـی                 

لیکن آنچه که در فرایند تولید ایـن        .تاکنون روش دیگری برای این کار در نقاط دیگر جهان معرفی نشده است            

 میلگرد فوالدی سنگ زنی دنده زنی

 بدنه گیربکس ماشینکاری ریختگری

 ها ماهک و کشویی ماشینکاری فورج گرم

 پیچ و مهره خریداری

 روغن خریداری

نصب درب مونتاژ
 گیربکس

گیربکس  شارژ روغن
 آماده
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توان گفت که این عوامل کیفیت محـصول تولیـد شـده را               ی می قطعات این محصول دارای اهمیت است و حت       

  .باشد موارد ذیل هستند تشکیل داده و در کشورهای صنعتی از درجه باالتری برخوردار می

o  توان مهندسی واحد تولیدی در انتخاب مواد و آماده سازی آن 

o توان طراحی پایه و تفضیلی 

o  توان مهندسی در اجرای فرایند مهندسی معکوس 

o وان مهندسی در انجام عملیات حرارتیت  

o   توان ، کیفیت و سطح تکنولوژیکی ماشین آالت مورد استفاده در تولید ، عملیات حرارتی و مونتاژ  

o دقت عمل کنترل کیفیت در جلوگیری از ورود قطعات نامرغوب به مجموعه قطعات آماده فروش 

o دروساز مادرقابلیت رعایت کلیه استانداردها و الزامات تعیین شده خو 

 

  های مرسوم درفرایند تولید محصول  تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی-4

با توجه بر همسان بودن تکنولوژی مورد استفاده ، نقاط قوت و ضعف خاصی نیـز بـرای آن نمـی تـوان                       

ین عنوان کرد و همانطوریکه ذکر گردید توان فنی و مهندسی واحد تولید کننده و همچنین دقت و کیفیت ماش                  

  .  االت مورد استفاده اصلی ترین نقش را در تولید محصول مرغوب ایفاء می نماید  
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  گذاری ثابت مورد نیاز  بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد حجم سرمایه-5

ولید های قطعه سازی ، عموماً الزم است تعداد متنوعی از قطعات مورد نیاز صنعت را ت                 کارگاهها و کارخانه  

از اینرو حداقل ظرفیت    . باشد  لذا تولید و عرضه تنها یک نوع محصول اقتصادی و معقول نمی           . و عرضه نمایند  

بنـابراین  . گـردد   آالت مورد نیاز و در نهایت حجم سرمایه ثابت آن تعیین می             براساس حداقل امکانات و ماشین    

رد و سپس براساس آن حداقل ظرفیت تولید تعیین         آالت و امکانات مورد نیاز برآو       در اینجا ابتدا حداقل ماشین    

  .خواهد گردید

گردد که  هایی است که صرف ایجاد یک واحد صنعتی می گذاری ثابت طرح مشتمل بر هزینه های سرمایه هزینه

 :عبارتند از

o زمین 

o  محوطه سازی 

o ساختمانهای تولیدی واداری 

o آالت و تجهیزات ماشین 

o  تاسیسات عمومی  

o اداریاثاثیه و تجهیزات  

o برون کارگاهی/ آالت حمل و نقل درون ماشین  

o برداریهای قبل از بهرههزینه 

o های پیش بینی نشده هزینه  
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ذیل به  الذکر این طرح در جدول ذیل گنجانده شده است و اعداد موجود در این جدول های فوق هزینه

  :گردد تفصیل در ادامه ارائه می

  د نیاز واحد تولید گیربکس خودرو حداقل سرمایه ثابت مور-25جدول شماره 
  ها  جمع هزینه

  اقالم سرمایه ثابت  ردیف
  )دالر ( ارزی   )میلیون ریال ( ریالی 

  970000  5980  آالت تولیدی ماشین  1

    1330  تأسیسات  2

    2422  ها ساختمان  3

    800  زمین  4

    131  سازی محوطه  5

    200  تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی  6

    610   نقلیهوسایط  7

    200  وسایل اداری و خدماتی  8

    3104  برداری های قبل از بهره هزینه  9

    1193  )  درصد هزینه های باال 5( بینی نشده  های پیش هزینه  10

  970000  15970  جمع 

                 میلیون ریال24990جمع کل سرمایه ثابت               

  

   زمین-1-5

از اینرو حداقل زمین مورد نیـاز طـرح         .  متر مربع برآورد شد    1110ی طرح معادل    مجموع کل فضاهای کار   

گردد کـه محـل اجـرای یکـی از            های تأمین زمین فرض می      برای تعیین هزینه  . گردد   متر مربع برآورد می    2000
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 ریـال فـرض     400,000باشد از اینرو قیمت خریـد هـر متـر مربـع آن                شهرک های صنعتی در سطح کشور می      

  .گردد  میلیون ریال برآورد می800دد که در این صورت کل هزینه خرید زمین معادل گر می

  

  سازی  محوطه-2-5

از اینـرو هزینـه     . بینـی شـده اسـت       های صنعتی در سـطح کـشور پـیش          محل اجرای طرح، یکی از شهرک     

یـره  هـا، درب ورودی و فـضای سـبز و غ            سازی آن که شامل تسیطح زمین، دیوار کشی و حصارکـشی            محوطه

  . های آن در جدول ذیل آورده شده است است که شرح کامل این موارد به همراه هزینه

    هزینه های محوطه سازی-26جدول شماره 

  شرح فضاهای کاری  ردیف
  –مساحت 
  متر مربع

   میلیون ریال–هزینه کل   )ریال(هزینه واحد 

  17,8  50000  356  فضای سبز  1

  53,4  100000  534  خیابان کشی و پارکینگ  2

  60  200000  300  دیوار کشی  3
  131  -  -  جمع کل

  

   ساختمانهای تولیدی و اداری-3-5

آالت و تجهیزات مورد نیاز، حداقل فضاهای کاری نیـز بـه صـورت زیـر تعیـین                    با توجه به حداقل ماشین    

  .گردیده است
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   تعیین حداقل فضاهای کاری واحد تولید گیربکس خودرو-27جدول شماره 

  شرح فضاهای کاری  ردیف
  –مساحت 
  متر مربع

هزینه ساخت واحد متر مربع 
  )ریال(

    میلیون ریال–هزینه کل 

  1760  2،200،000  800  سالن تولید  1
  300  2،000،000  150  انبارها  2
  132  2،200،000  60  ساختمان پشتیبانی تولید  3
  150  2،500،000  60   خدماتی–اداری   4
  80  2،000،000  40  سایر  5

  2422  -  1110  ع کلجم
  

  

   حداقل ماشین آالت و تجهیزات -4-5

 یـک   )غیـر از قطعـات آمـادی        ( در قسمت معرفی فرایند تولید شرح داده شد که مجموعـه قطعـات تولیـدی                

از . گیربکس از چهار گروه عمده چرخ دنده ها ، شفت ها ، قطعات فـورج و پوسـته تـشکیل گردیـده اسـت                         

 ممکن سرمایه گذاری برای واحد تولید کننده گیربکس ، فرض شده اسـت کـه                اینرو به منظور بررسی حداقل    

تولید شفت ها ، قطعات فورج و پوسته برون سپاری شده و واحد تولید کننده گیربکس تنها تولید چرخ دنـده                     

و در نهایت مونتاژ گیربکس را بر عهده خواهند داشـت و لـذا     ) اصلی ترین و مهمترین قطعات گیربکس       ( ها  

  .  توجه بر سیاست گذاری فوق ماشین آالت مورد نیاز طرح تعیین گردیده است با

MACHINE NAME MODEL 

CNC LATE TSL- 6 
CNC LATE TBL - 8 
V - TYPE M/C TNV - 40A 
H - TYPE M/C TCH - 45 
GEAR HOBBING M/C TNHO- 350 
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GEAR SHOPING M/C TNSH - 250 
GEAR SHAVING M/C TNSA -320 
DEBUR'G & CHAMF'G TCR-7 
CHAMFERING M/C TCG-10 
INT.GRIND M/C TIG-200 
EXT.GRIND M/C TGUA-32 
ANGULAR GRIND TNGA-33 
FAC'G & CENTER'G TFC-20 
DRILL MACHINE TDL-2 
GUN DRILL M/C TGA-20 
BROACH M/C TBM-6 
INT.ROLLING M/C TIR-2 
EXT.ROLLING M/C TER-2 

MACHINE NAME MODEL 

WASHING MACHINE TWM-1 
E.B.W MACHINE TEW-1 
PRESS (5TON) TPM-1 
STRAIGHT.PRESS (10T) TPM-2 
HOT STAKING MC TSD-1 
SURFACE GRINDING TPG-5 
SUPER GRINDING TSG-5 
MARKING MACHINE TMM-1 
INT. HONING M/C TIH-1 
EXT. HONING M/C THE-1 
GEAR HONING M/C TGH-1 
TOOL GRINDING TTR-1 
BROACH CUTTER REGRIND M/C TBR-1 
HOB REGRINDING M/C TG-5 
SHAVING CUTTER SHARP'G M/C TSR-1 
SHOT PEEN. & BLASTER TPB-1 
INDUCTION HARDENING THH-1 
CARBURIZING FURNACE LINE CARBU 
NITRIDING (BATCH) NITR 
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M.P.I TMT-1 
NOISE TESTER TNT-1 
LEAK TESTER TLT-1 
3-DIMENSION MEASUR'G 3-DIM 
GEAR PROFILE MEASURING GPM 

  

برای برآورد هزینه های تامین ماشین آالت ، الزم است که اقدام به استعالم قیمت از سـازندگان داخلـی و                     

اس مـشاورت هـای     از اینرو بـر اسـ     . خارجی نمود و این امر خارج از چارچوب مطالعاتی طرح حاضر است             

 ، متوسـط ایـن هزینـه هـا معـادل       9های صورت گرفته با برخی شرکت های تولید کننده فعـال در ایـن مـورد               

  میلیـون ریـال      5980 دالر ارزی و     970000 میلیون ریال برآورد گردیده است که از مبلغ فـوق میـزان              15000

  .   ریالی می باشد  
  

   تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی-5-5

 حاضر نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی مختلفی دارد که به علت مهم بودن آنهـا و همچنـین بـاال بـودن                      طرح

هزینه های تامین ، لیست این تجهیزات به همراه ماشین آالت تولید در صفحه گذشته ارائه گردیده است ولـی                    

 الزم اسـت کـه هزینـه        در مجموع عالوه بر تجهیزات اصلی فوق ، برخی ادوات عمومی نیز بـرای ازمایـشگاه               

سنج ، دستگاه آزمـایش       این تجهیزات شامل دستگاه سختی    . گردد   میلیون ریال برآورد می    200تأمین آنها معادل    

  .است....  کشش ، استحکام فلزات ، دستگاه ترک یاب 

   تاسیسات-6-5

                                                 
  شرکت های تیزرو و ایران دوچرخ  9
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  .ستآالت مورد نیاز و فرایند تولید، تأسیسات مورد نیاز برآورد شده ا با توجه به ماشین

  سازی   تأسیسات الکتریکی و مکانیکی مورد نیاز واحد قطعه-28جدول شماره 

  )میلیون ریال(های مورد نیاز  هزینه  شرح  تأسیسات مورد نیاز  ردیف

  برق  1
های انشعاب و     هزینهKW  1000توان  

  تجهیزات الزم
1000  

  100   بار به همراه کلیه تجهیزات الزم7فشار   هوای فشرده  2

  30  -  آب  3

  80  شامل تانک سوخت و یا انشعاب گاز  سوخت  4

  20  -  تلفن و ارتباطات  5

6  
تأسیسات گرمایشی و 

  سرمایشی
-  100  

    میلیون ریال       1330جمع کل       
  

   وسایل اداری و خدماتی-7-5

ایل خـدماتی نیـز     ها و غیره و وس      وسایل اداری شامل میزهای کار، کامپیوتر و متعلقات، مبلمان اداری، فایل          

های تأمین ایـن      باشد که هزینه    مانند وسایل حمل و نقل دستی، وسایل آبدارخانه و آشپزخانه و امور رفاهی می             

  . میلیون ریال برآورد شده است200وسایل معادل 

  برون کارگاهی/ آالت حمل و نقل درون  ماشین-8-5

از به یک دستگاه وانت نیسان و یک دستگاه         های جاری واحد صنعتی نی      به منظور اجرای عملیات و فعالیت     

  . میلیون ریال خواهد بود260خودروی سواری است که هزینه تأمین آنها معادل 

همچنین به منظور بارگیری محصوالت تولید شده ، نیاز به یک دستگاه لیفتراک دو تن می باشد کـه هزینـه              

  .  میلیون ریال برآورد شده است 350تامین آن 
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  برداری های قبل از بهره  هزینه-9-5

  :برداری در طرح حاضر شامل موارد زیر می باشد  های قبل از بهره هزینه

  خرید دانش فنی و مهندسی  •

  مطالعات ، تحقیقات مهندسی و طراحی   •

  نمونه سازی ها  •

 کسب مجوزهای الزم  •

 ثبت شرکت •

 اخذ تسهیالت الزم بانکی •

  ها و بازدیدها  مسافرت •

  سایر  •

هزینه بر در این اینجا ، خرید دانش فنی و مهندسی می باشد که با توجه بر قابلیت تامین                   اصلی ترین مورد    

 میلیـون ریـال    3104ثابت لحاظ می گـردد کـه معـادل      درصد کل سرمایه15داخل آن ، این هزینه ها معادل 

  .خواهد بود 

  

  های پیش بینی نشده   هزینه-10-5

  1193ثابت لحاظ می گردد که معـادل   پنج درصد کل سرمایههای پیش بینی نشده در حاضر معادل  هزینه

  .میلیون ریال خواهد بود 
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   برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی طرح-11-5

حداقل ظرفیت اقتـصادی یـک واحـد تولیـدی، ظرفیتـی اسـت کـه در آن درآمـدهای حاصـل عـالوه بـر                          

ا ز اینـرو بـا نگـرش        . گذار ایجـاد نمایـد     ها، حداقل سود قابل قبول را نیز برای سرمایه          دهی کلیه هزینه    پوشش

های تعیین ظرفیت اقتـصادی       گردد که در اینجا ابتدا پیش فرض        فوق، حداقل ظرفیت اقتصادی طرح برآورد می      

  .شرح مختصری داده شده و سپس با استناد بر آنها، حداقل ظرفیت ارائه خواهد شد

  لحاظ کردن نقطه سربسر تولید •

لیدی است که تحت آن درآمـد حاصـل از فـروش محـصوالت تولیـدی تنهـا                  نقطه سربسر تولید، میزان تو    

. باشـد   ها مساوی درآمدها می     دهد و به عبارت دیگر در نقطه سربسر تولید هزینه           های طرح را پوشش می      هزینه

  .بنابراین ظرفیت تولید اقتصادی الزم است باالتر از نقطه سربسر باشد

  لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار •

سـرمایه در  + سـرمایه ثابـت   (گذاری کل آن  ل سود مورد انتظار یک طرح اقتصادی تابع حجم سرمایه       حداق

در کشور مـا    . شود  نرخ سود مورد انتظار عموماً براساس نرخ بهره تسهیالت بانکی تعیین می           . باشد  می) گردش

شـود کـه نـرخ        یـین مـی   بنابراین عموماً سود مورد انتظار طرح طـوری تع        .  درصد است    14سود بانکی معادل    

  .گذار ایجاد نماید بازگشتی حدود پنجاه درصد بیش از نرخ بهره بانکی برای سرمایه

با عنایت بر مطالب ذکر شده و پس از تجزیه و تحلیل هـای الزم ، حـداقل ظرفیـت اقتـصادی طـرح                        

 24000 درصد ظرفیت اسـمی یعنـی        80که ظرفیت عملی طرح معادل      .  دستگاه پیشنهاد شده است    30000

  . دستگاه در سال در نظر گرفته خواهد شد 
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   میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن-6

   معرفی نوع ماده اولیه عمده-1-6

  . ماده اولیه مصرفی طرح را می توان در گروه طبقه بندی کرد 

تعیـین نـوع    . گردنـد   بندی مـی    نها درجه انواع فوالد که این مواد براساس آلیاژ و آنالیز شیمیایی آ          : گروه اول   

  . گیرد آلیاژ این مواد با توجه بر مشخصات فنی قطعه نهایی صورت می

  . این قطعات از قطعه سازان داخل کشور تامین خواهد گردید : گروه دوم قطعات نیم ساخته 

   معرفی محل تأمین مواد اولیه-2-6

هـای عرضـه      در جدول زیر برخـی شـرکت      . مین است فوالد مصرفی طرح از بازارهای داخل کشور قابل تأ        

  .کننده ماده اولیه مصرفی طرح آورده شده است

   معرفی چند شرکت تأمین کننده مواد اولیه طرح-29جدول شماره 

  محل استقرار   ها نام شرکت  ردیف

   جاده اصفهان مبارکه– 45 کیلومتر –اصفهان   فوالد آلیاژی اصفهان  1

   جاده اختصاصی24 کیلومتر – بلوار آزادگان –یزد   فوالد آلیاژی ایران   2

  فوالد جوان  3
   – خیابان پردیس – خیابان مال صدرا – میدان ونک –تهران 

  18پالک 
  12 واحد – 25  شماره – خیابان هویزه – خیابان شریعتی –تهران   نیلوار  4

  

ربکس ، زاماک است ولی با توجه بر اینکه تولید پوسته           عالوه بر فوالد ، باید گفت که ماده اولیه مصرفی پوسته گی           : توضیح  

  . برون سپاری خواهد شد ، لذا تامین مواد آن نیز بر عهده تولید کننده آن خواهد بود 

  . همچنین قطعات استاندارد طرح از قطعه سازان داخل کشور تامین خواهد گردید 
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   برآورد میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه-3-6

میزان مصرف مواد اولیه طرح به طور کامل . ه اولیه طرح انواع فوالد و قطعات نیم ساخته معرفی گردید            ماد

از طرف دیگر در مورد فوالد خام بخـشی از آن در هنگـام ماشـینکاری بـه                  . باشد  تابع میزان تولید محصول می    

ه شـده و حاصـل جمـع بـه          صورت پرت از آن جدا خواهد شد که الزم است این پرت به ظرفیت تولید اضاف               

  .عنوان میزان مصرف سالیانه مواد اولیه مورد توجه قرار گیرد

برای برآورد میزان مصرف مواد اولیه و قطعات نیم ساخته نیاز به نقشه گیربکس های تولیدی و محاسـبات                 

 بایـد گفـت     لذا برای ارائه تصویری از هزینه ها      . دقیق می باشد که مواد فوق خارج از مبحث حاضر می باشد             

 درصـد  45که بر اساس مطالعات میدانی صورت گرفته ، هزینه تامین مواد اولیه و قطعات نیم ساخته ، حـدود             

  . کل فروش محصوالت خواهد بود 

  های مواد اولیه مصرفی  برآورد قیمت-4-5

  درصـد کـل فـروش      45پیشتر اشاره گردید که هزینه تـامین مـواد اولیـه و قطعـات نـیم سـاخته ، حـدود                      

به جـدول شـماره     (  میلیون ریال    109350محصوالت خواهد بود لذا با در نظر گرفتن کل فروش طرح معادل             

 میلیون ریـال بـر آورد       49208کل هزینه های ساالنه تامین مواد و قطعات نیم ساخته معادل            )  مراجعه شود    34

  . شده است  

 هـزار دالر    4760د و قطعـات نـیم سـاخته         همچنین با مراجعه بر قیمت های وارداتی ، قیمت وارداتی مـوا           

  . برآورد شده است 

   بررسی تحوالت اساسی در روند تأمین اقالم عمده مورد نیاز در گذشته و آینده-5-6
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از اینرو در این قسمت تحول اساسی در بـازار انـواع فـوالد مـورد                . ماده اولیه مصرفی طرح فوالد می باشد      

  .بررسی قرار خواهد گرفت

ها و شرایط تحویل آن را نیز شرایط جهانی           االی اساسی و استراتژیک در جهان است که قیمت        فوالد یک ک  

های جهانی است البته به لحاظ تأمین باید گفت           ها کامالً تحت تأثیر قیمت      در کشور ما نیز قیمت    . کند  تعیین می 

از مواد اولیه داخلی و بعـضاً       باشند که این کارخانجات       که کارخانجات متعددی در کشور تولید کننده فوالد می        

در جـدول زیـر رونـد       . باشـد   های جهانی مـی     ها تابع قیمت    کنند ولی در هر صورت قیمت       وارداتی استفاده می  

  .قیمت جهانی این ماده مهم آورده شده است

   روند تغییرات قیمت جهانی فوالد خام- 30جدول شماره 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  شرح

  610  568  486  404  395  350  دالر بر تن –ها  قیمت

  7,4  16,8  20,2  2,2  12,8  -  درصد تغییرات نسبت به سال قبل
  بورس فلزات : ماخذ 

  :در صورتی که روند تغییرات قیمت جهانی مورد بررسی قرار گیرد به نمودار زیر خواهیم رسید
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نمودار تغییرات قیمت جهانی فوالد خام
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های موردمطالعه همـواره در حـال تغییـر      دهد قیمت جهانی فوالد در سال       به طوری که نمودار باال نشان می      

این تغییرات به کشور ما هم کشیده شده و عرضه کنندگان همواره قیمت فروش خـود را بـر پایـه                     . بوده است 

  .شود همین روند ادامه داشته باشد بینی می دهند و لذا در آینده نیز پیش قیمت جهانی قرار می

بدیهی است که فوالد آلیاژی که مورد استفاده طرح حاضر اسـت            .  های عنوان شده ، قیمت فوالد خام است          قیمت: توضیح  

  . دارای قیمت بیشتر از قیمت فوالد خام خواهد بود 
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   پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح-7

  :گیرد انتخاب محل اجرای یک طرح تولیدی عموماً براساس معیارهای زیر صورت می

o بازارهای فروش محصوالت  

o بازارهای تأمین مواد اولیه  

o دیگر طرح احتیاجات و نیازمندی   

o امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح  

o های خاص دولتی حمایت  

  .یابی اجرای طرح انجام خواهد گردید در ادامه با تشریح هر کدام از معیارهای فوق، مکان

  

   بازارهای فروش محصول-1-7

ترین فاصله با بازارهای      یابی هر طرح تولیدی، انتخاب محلی است که دارای نزدیک           نیکی از معیارهای مکا   

در بخش یک شرح داده شـد کـه بـازار قطعـات طـرح ، بـازار خودروسـازان و بـازار             . محصوالت طرح باشد  

  . باشد خدمات پس از فروش آن می

  .ا داشته باشدبنابراین محل اجرای طرح الزم است نزدیکترین فاصله را با این بازاره

  بازار خودروسازان) الف

گـستر سـایپا و برخـی         های بـزرگ سـاپکو، سـازه        ترین خریدار قطعات خودرو در این بازار، شرکت         اصلی

هـا همـه در شـهر تهـران مـستقر         های تابعه این دو تأمین کننده بزرگ کشور می باشد که ایـن شـرکت                شرکت
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ترین محل اجرای طـرح، یکـی از شـهرک هـای صـنعتی                ناسببنابراین از لحاظ بازار خودروسازان، م     . هستند

  .باشد استان تهران می

  بازار خدمات پس از فروش خودرو) ب

مطابق آمار ارائه شده از طرف      . باشد  تقاضای بازار خدمات پس از فروش تابع تعداد خودروهای ترددی می          

هـای    گذاری شده در استان     های شماره گذاری نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران تعداد خودرو         اداره شماره 

  .باشد مختلف کشور به قرار زیر می

  گذاری خودرو های کشور در شماره  سهم هر کدام از استان-31جدول شماره 
   درصد–گذاری شده  سهم خودروهای شماره  های مبداء استان  ردیف

  23/3  آذربایجان شرقی  1
  95/1  آذربایجان غربی  2
  45/0  اردبیل  3
  53/7  فهاناص  4
  52/0  ایالم  5
  86/0  بوشهر  6
  2/56  تهران  7
  72/0  چهارمحال و بختیاری  8
  91/0  خراسان جنوبی  9
  5/3  خراسان رضوی  10
  2/1  خراسان شمالی  11
  67/3  خوزستان  12
  45/0  زنجان  13
  61/0  سمنان  14
  26/0  سیستان و بلوچستان  15
  8/6  فارس  16
  45/0  قزوین  17
  5/0  قم  18
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  54/0  کردستان  19
  6/1  کرمان  20
  4/1  کرمانشاه  21
  29/0  کهگیلویه و بویراحمد  22
  1  گلستان  23
  5/0  گیالن  24
  47/0  لرستان  25
  1  مازندران  26
  78/0  مرکزی  27
  3/0  هرمزگان  28
  1  همدان  29
  7/1  یزد  30

  100  جمع
 اداره شماره گذاری نیروی انتظامی:                ماخذ 

وری که جدول باال نشان می دهد بیشتر از پنجاه درصد خودروهای ترددی کشور در استان تهران قرار                  به ط 

  .ترین محل برای اجرای طرح از این نگاه استان تهران خواهد بود از اینرو مناسب. دارد

   بازار تأمین مواد اولیه-2-7

یشنهادی طرح ، از استان صـنعتی کـشور         ماده اولیه مصرفی طرح، انواع فوالد است که با توجه بر ظرفیت پ            

بنـابراین از   . مانند تهران ،  مرکزی، خوزستان ، خراسان رضوی ، سمنان و آذربایجان شرقی قابل تامین اسـت                   

  .توانند به عنوان محل اجرای طرح پیشنهاد گردند های فوق الذکر می نظر بازار تأمین مواد اولیه استان

  

  

  ی دیگر طرحها  احتیاجات و نیازمندی-3-7
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در مورد طـرح    . باشد  هر طرح تولیدی نیازمند مواردی مانند برق، آب، ارتباطات ، نیروی انسانی و غیره می              

های فوق در سطح نیاز طرح در نقاط مختلف کشور قابل تأمین اسـت لـذا                  حاضر از آنجایی که کلیه نیازمندی     

  .محدودیتی به لحاظ انتخاب محل خاص وجود ندارد

  ت زیر بنایی مورد نیاز امکانا-4-7

توان به راههای ارتباطی، شبکه برق سراسری، فاضالب و غیره اشاره کرد که               از جمله امکانات زیربنایی می    

توان گفت که محدودیت و حساسیت خاصی در انتخاب محل اجـرای              در طرح حاضر در سطح نیاز طرح، می       

  .طرح وجود ندارد

   حمایت های خاص دولتی-5-7

 های خاص دولتی برای     رسد که حمایت     طرح عمومی صنعتی است و لذا به نظر نمی         طرح حاضر یک  

هـای عمـومی دولتـی        تواند مشمول برخی حمایت     البته اجرای طرح در نقاط محروم می      . آن وجود داشته باشد   

 و  ها ارتباطی به نوع طرح نداشته بلکه تابع محل انتخاب شده برای اجرای آن خواهد بود                 شود که این حمایت   

  .توان گفت از لحاظ این معیار محدودیت تا تسهیالت خاص دولتی برای طرح وجود ندارد لذا بدینوسیله می

  .یابی، محل اجرای مناسب اجرای طرح در جدول زیر آمده است بندی مطالعات مکان با جمع

  

  

  

   خالصه مکان یابی اجرای طرح– 32جدول شماره 
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  جرای طرحمحل پیشنهادی ا  یابی معیارهای مکان

  استان تهران   همجواری با بازارهای فروش محصوالت

های تهران ،  مرکزی، خوزستان ، خراسان رضوی ، سمنان و آذربایجان  استان  همجواری با بازار تأمین مواد اولیه
  شرقی

  های کشور کلیه استان های دیگر طرحاحتیاجات و نیازمندی
  های کشور ه استانکلی امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح

  .های پیشنهادی، مکان اجرای طرح با اولویت های زیر پیشنهاد می گردد با ارزیابی محل

  یکی از شهرک های صنعتی استان تهران: اولویت یک 

  مرکزی، خوزستان ، خراسان رضوی ، سمنان و آذربایجان شرقیاستان های : اولویت دو 
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  د اشتغال وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعدا- 8

هـای    سـازی در کـشور و همچنـین بـا توجـه بـه الزامـات شـرکت                   با توجه به الزامات کسب و کار قطعـه        

خودروساز که در مورد ساختار تشکیالتی و منابع انسانی قطعه سازان خودرو اعمال می نمایند، طـرح حاضـر                   

  .باشد نیازمند نیروی انسانی زیر می

  

  طرح نیروی انسانی الزم -33جدول شماره 

   نفر-تعداد   های الزم تخصص

  6  کارشناس فنی

  2   مالی–کارشناس اداری 

  1  کارشناس فروش

  10  تکنسین فنی

  5  ماشینکار ماهر

  4  ماهر کارگر فنی نیمه

  2  کارمند اداری

  4   نگهبان- راننده –منشی 

  34  جمع
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   بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح-9

  ق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن برآورد بر-1-9

هـا    آالت و تأسیسات و همچنین نیاز روشنایی ساختمان         توان برق مورد نیاز طرح با توجه به مصرف ماشین         

این تـوان بـرق بـه راحتـی از شـبکه بـرق سراسـری کـشور و در کلیـه                      .  برآورد شده است   1000kwو غیره،   

 میلیـون ریـال     1000اب و تجهیزات انتقـال بـرق معـادل          هزینه خرید انشع  . های کشور قابل تأمین است      استان

  .گردد برآورد می

   برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن -2-9

در طرح حاضر آب صرفاً جهت نیازهای بهداشتی و آشامیدنی کارکنان آن و همچنین برای آبیـاری فـضای                  

 متـر مکعـب بـرآورد مـی     1600 سـالیانه  سبز مورد نیاز خواهد بود که با توجه به تعداد کارکنان حجم مصرف         

 محل اجرای طرح قابل تأمین است که هزینه         10کشی شهرک صنعتی    گردد که این میزان آب از طریق شبکه لوله        

  .  میلیون ریال برآورد شده است30آن معادل 

   برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن-3-9

بهتـرین  .  مایشی مـورد اسـتفاده قـرار خواهـد گرفـت          سوخت در طرح حاضر برای مصارف تاسیسات گر       

کـشی گـاز بـوده ولـی          ها دارای لوله      سوخت پیشنهادی طرح، گاز شهری است ولی نظر بر اینکه برخی شهرک           

برخی دیگر فاقد آن هستند از اینرو در طرح حاضر گازوئیل به عنوان سـوخت انتخـاب شـده اسـت ولـی در                        

کشی گاز شـهری برخـوردار باشـد انتخـاب آن             ای اجرای طرح از لوله    صورتی که محل نهایی انتخاب شده بر      

توان گفت که هزینه      ولی در حال حاضر با فرض انتخاب گازوئیل به عنوان سوخت می           . اولویت خواهد داشت  
                                                 

 .محل اجرای طرح شهرک صنعتی پیشنهاد شده است 10
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 میلیـون ریـال     100باشـد کـه معـادل         های آن مـی     کشی   لیتری و لوله   20,000تأمین آن که شامل تانک سوخت       

   .گردد برآورد می

   برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی الزم و چگونگی تأمین آن-4-9

باشد و از آنجایی که محل        طرح حاضر نیازمند دو خط تلفن ، یک خط فاکس و یک خط برای اینترنت می               

اجرای طرح شهرک صنعتی پیشنهاد شده است لذا امکان تأمین آن از شـهرک محـل اجـرا بـه راحتـی وجـود                        

  . گردد  میلیون ریال برآورد می20ینه آن معادل خواهد داشت که هز

   برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز-5-9

  راه 

  :توان در حالت زیر مورد بررسی قرار داد  طرح به راه را می نیازمندی

  های حامل مواد اولیه و محصول عبور و مرور کامیون 

ی طرح وارد شده و محصوالت تولیدی نیز        مواد اولیه مصرفی طرح به وسیله کامیون و تریلی به محل اجرا           

از اینرو راههای ارتباطی مناسب حرکت این وسـایل         . به وسیله همین وسایل به بازار مصرف حمل خواهد شد         

  .نقلیه الزم است در محل اجرای طرح وجود داشته باشد

  عبور و مرور کارکنان 

ح رفت و آمد خواهند کـرد کـه الزم          بوس به محل اجرای طر      کارکنان به وسیله خودروهای سواری و مینی      

  .است محل اجرای طرح دارای امکانات ارتباطی مناسب آن باشد

  آهن، فرودگاه و بندر سایر امکانات مانند راه 
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به جز امکانات مناسب برای تردد کامیون و خودروهای سواری، امکانات دیگری بـرای طـرح مـورد نیـاز                    

  .باشد نمی

   بازرگانیهای اقتصادی و  وضعیت حمایت-10

  های جهانی های تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه  حمایت-1-10

های گمرکی    در مورد قطعاتی که تولید داخل برای آنها وجود دارد ، وزارت بازرگانی اقدام به تدوین تعرفه                

 از طـرف دیگـر  . با درصد باال کرده است که این امر در راستای حمایت از تولید داخل صـورت گرفتـه اسـت        

کننـد از اینـرو هـر چنـد           های دولتی، قطعـات وارداتـی را خریـد نمـی            های خودروساز مطابق سیاست     شرکت

 خودروسـازان، در مجمـوع       ای برای قطعات خودرو وجود دارد ولی با توجـه بـه سیاسـت               های تعرفه   حمایت

رض کـرد کـه در مـورد        تأثیر بوده و در واقع باید ف        ای در مورد قطعات بی      های تعرفه   توان گفت که سیاست     می

  .ای وجود ندارد قطعات هیچگونه حمایت تعرفه

در خصوص تعرفه های جهانی نیز باید گفت که برای اظهار نظر در این مـورد الزم اسـت کـشور مقـصد                       

  . صادرات بطور دقیق مشخص گردد تا بواسطه آن امکان مطالعه در این مورد بوجود آید 

  شرکت های سرمایه گذارهای مالی ، بانک ها ،   حمایت-2-10

ها صرفاً در     های قطعه سازی در کشورمان باید گفت که این حمایت           های مالی از طرح     در خصوص حمایت  

هایی که از توجیه      باشد که این تسهیالت حالت عمومی داشته و برای کلیه طرح            سطح ارائه تسهیالت بانکی می    

هـای ویـژه      توان گفت که حمایـت      راین در مجموع می   بناب. شود  پرداخت می   اقتصادی مناسب برخوردار هستند،   

هـای    البته خودروسازان همانطوری که پیشتر اشاره شد دارای سیاسـت         . خاصی در خصوص طرح وجود ندارد     
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تولید داخل کردن صد در صد خودروهای ساخت داخل هستند ولی در حال حاضر هیچگونه حمایت مالی از                  

  .آورند قطعه سازان به عمل نمی

  

  گاهی بر پارامترهای مهم مالی طرح ن-11

یکی از مباحث بسیار مهم در مطالعات و ارزیابی امکـان سـنجی طـرح هـای سـرمایه گـذاری اقتـصادی ،              

بررسی و تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی آن می باشد که در آن از زوایای مختلف طرح مـورد بررسـی قـرار                        

ولـی در گـزارش حاضـر بـه دلیـل      . رزیابی قرار می گیرد     گرفته و توجیه پذیری مالی و اقتصادی طرح مورد ا         

  صرفا  کلیات بررسی های مالی و اقتصادی ارائه شده است تا بدینوسیله سرمایه                11چارچوب محدود مطالعاتی  

ولی در هر صورت باید گفت کـه تـصمیم گیـری            . گذار با دید روشن تری نسبت به اجرای طرح اقدام نماید            

یه گذاری اقتصادی منوط به انجام مطالعات تفضیلی امکان سنجی خواهد بـود کـه               برای اجرای هر طرح سرما    

  .انجام آن بر عهده سرمایه گذار می باشد 

   برآورد درآمدهای طرح  – 1-11

با توجه بر ظرفیت پیشنهادی طرح و همچنین قیمت های فروش محصوالت ، درآمدهای سالیانه بـصورت                 

  . زیر پیش بینی شده است 

  

   پیش بینی درآمدهای طرح-34ماره جدول ش

                                                 
 تهیه شده است و لذا مطالب عنوان شده فوق در چارچوب مطالعات PFSمکان سنجی  طرح حاضر در چارچوب مطالعات مقدماتی ا 11

  . تفضیلی امکان سنجی قرار می گیرد که خارج از موضوع گزارش حاضر است 
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  واحد     تعداد –مقدار   شرح

  دستگاه  30000  ظرفیت طرح 

  درصد   80  راندمان تولید 

  دستگاه   24000  تولید واقعی در سالهای بهره برداری کامل از طرح 

  

 دستگاه  15000

  : ترکیب تولیدی پیش بینی شده 

  گیربکس خودروهای خانواده پژو  •

 دستگاه  9000  گیربکس خودروهای پراید   •

    قیمت های فروش

  ریال  5،100،000  گیربکس خودروهای خانواده پژو  •

  ریال   3،650،000  گیربکس خودروهای پراید   •

  میلیون ریال  109350  جمع درآمدهای سالیانه

  

  )   قیمت تمام شده (  برآورد جمع هزینه های جاری ساالنه طرح – 2-11

ه های سالیانه طرح ، الزم است مقدار دقیق این هزینه ها معیین گردد که بـرای انجـام                   برای تعیین ریز هزین   

می باشد که پرداختن به آنهـا در ایـن گـزارش امکـان              .... آن نیز نیاز به نقشه فنی قطعات ، زمان های تولید و             

 هزینـه هـا بـرآورد       لذا در اینجا بر اساس اطالعات کسب شده از کسب و کار مشابه ، نسبت              . پذیر نمی باشد    

  . گردیده و نتیجه در جدول زیر وارد شده است 

الزم به ذکر است که پیش بینی ها ابتدا بصورت درصدی از فروش تعیین شـده و سـپس بـا ضـرب آن در                 

  . مبلغ فروش ، مبلغ عددی آن حاصل شده است 

   برآورد هزینه های جاری ساالنه طرح -35جدول شماره 
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  ر مقدا
  شرح هزینه ها 

  میلیون ریال  درصد از فروش

  49208  45  مواد اولیه و قطعات نیم ساخته 

  21870  20  حقوق و دستمزد 

  1640  1,5  انرژی 

  1093  1  تعمیرات و نگهداری 

 2187  2  توزیع و فروش 

  3281  3  اداری تشکیالتی 
 1968  1,8  استهالک 

 3827  3,5  هزینه های مالی

 5468  5  پیش بینی نشده 

 90542  82,8  جمع

  . کلیه هزینه ها تخمینی است :        توضیح 

  

   برآورد سود ساالنه طرح – 3-11

بـصورت   35 و 34سود ساالنه طرح حاصل تفاضل درآمدها و هزینه ها خواهد بود که با استفاده از جدول     

  . زیر برآورد شده است 

   برآورد سود ساالنه طرح -36جدول شماره 

    میلیون ریال  -لغ مب  شرح هزینه ها 

  109350  در آمد کل حاصل از فروش 

  90542  جمع کل هزینه های ساالنه 
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  18808  سود ناخالص 

  

   برآورد جمع کل سرمایه گذاری الزم طرح    – 4-11

سـرمایه گـذاری ثابـت      . سرمایه گذاری یک طرح اقتصادی شامل سرمایه گذاری ثابت و جاری می باشـد               

لذا در جدول زیر نیز سرمایه جـاری        .    میلیون ریال برآورد گردید        24990 مبلغ   25ره  طرح مطابق جدول شما   

   .طرح برآورد شده و در نهایت با جمع آنها ، کل سرمایه گذاری طرح حاصل شده است ) در گردش ( 

   برآورد سرمایه گذاری جاری طرح - 37جدول شماره 

  شرح هزینه ها 
  مبغ ساالنه 
   میلیون ریال

  ه محاسبهدور
  سرمایه جاری الزم

  میلیون ریال

  8201  دو ماه   49208  مواد اولیه و قطعات نیم ساخته 

  4556  دو ماه   21870  حقوق و دستمزد 

  274  دو ماه   1640  انرژی 

  182  دو ماه   1093  تعمیرات و نگهداری 

 365  دو ماه  2187  توزیع و فروش 

  547  دو ماه   3281  اداری تشکیالتی 
 957 سه ماه 3827  ه های مالیهزین

 1367 سه ماه  5468  پیش بینی نشده 

 14762 دو ماه   88574  * مطالبات حاصل از فروش  

     میلیون ریال  31211جمع سرمایه در گردش الزم    

  . مبلغ مطالبات حاصل از فروش معادل کل هزینه های ساالنه منهای استهالک است * 
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  ) میلیون ریال ( جمع کل سرمایه گذاری   •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید  تجزیه و تحلیل و ارائه جمع-12

 نتیجه مطالعات بازار نشان از وجود کمبود عرضه در سه سال آینده را می دهد ولی پس از آن با بهره بـرداری                       

 خواهد رفت بلکه مازاد عرضه نیز در کشور بوجود خواهـد            از طرح های در حال ایجاد ، نه تنها کمبود از بین           

گیری است که ایجاد واحدهای جدید برای تولید این مجموعه ها در شرایط کنونی بـه                  آمد بنابراین قابل نتیجه   

 جمع سرمایه گذاری=سرمایه گذاری ثابت+سرمایه جاری

 جمع سرمایه گذاری =24990  +31211 =56201
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همچنین باید گفت که با نگاهی به طرح های در حـال ایجـاد ، مـشاهده مـی                   . لحاظ بازار توجیه ناپذیر است      

بنابر این می تـوان  .  بسیار زیادی واحد با ظرفیت چند برابر نیاز کشور در حال ایجاد می باشند                گردد که تعداد  

گفت که در صورت گسترش صادرات نیز ظرفیت واحدهای در حال ایجاد قابلیت پاسخ دهی کـافی بـه نیـاز                     

 نشده است لذا با توجـه       همچنین از آنجائیکه واردات به کشور در مطالعات در نظر گرفته          . بازار را دارا هستند     

  . بر جمیع جهات ایجاد طرح های جدید توصیه نمی شود 

علی ایحال در صورتیکه بنابه هر دلیلی قصد سرمایه گذاری در تولید این مجموعه هـا باشـد بایـد گفـت کـه                        

 دستگاه  در سال بایـد انتخـاب   30000حداقل ظرفیت اقتصادی یک واحد تولید گیربکس خودروهای سواری  

 دستگاه خواهد بود کـه تحـت آن حجـم           24000 درصد راندمان ، ظرفیت عملی تولید        80 که با احتساب     شود

  میلیـون ریـال خواهـد بـود کـه            31211 میلیون ریال و سرمایه درگـردش معـادل          24990سرمایه ثابت معادل    

هـای    هزینـه های فوق طوری انتخاب شده است که طرح عالوه بر اینکـه کلیـه                 گذاری  ظرفیت و حجم سرمایه   

  .گذار خواهد نمود دهد، سود معقولی نیز نصیب سرمایه خود را پوشش می

  


